MEAT KRITÉRIÁ VS. NAJNIŽŠIA CENA
20. apríl 2017 │ Hotel Bôrik, Bratislava
08:00
09:00

Registrácia účastníkov │ Občerstvenie

09:00
09:45

Otváracie príhovory
Peter Pellegrini

│podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu

Zita Táborská

│predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie

Irmfried Schwimann │zástupkyňa generálneho riaditeľa,
Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel,
podnikanie a MSP, Európska komisia
zástupca DG REGIO │Európska komisia
09:45
11:00

Koncepcia: Prečo a kedy je dôležité používať MEAT kritériá?
Koncepčné zdôvodnenie využitia MEAT kritérií s cieľom dosiahnuť lepšie
výsledky vo vybraných odvetviach (doprava, zdravotníctvo, životné
prostredie, IT technológie)
Prezentácie zamerané na preukázanie opodstatnenosti využitia MEAT kritérií
vo verejnom obstarávaní. Prednášajúci vysvetlia prínosy využitia MEAT kritérií
v súvislosti so zvýšenou kvalitou, lepšou nákladovou efektívnosťou, zlepšenou
spoľahlivosťou, znížením prevádzkových nákladov a zvýšenou flexibilitou.
Zároveň budú uvedené príklady, kedy je vhodnejšie využiť kritérium najnižšej
ceny. Vyzdvihnuté budú príklady konkrétnych prepojení so strategickými cieľmi,
ako sú napr. inovácie, environmentálne a sociálne aspekty.
Prednášajúci z Európskej komisie a zahraničia na príkladoch vysvetlia prečo je
dôležité vo verejnom obstarávaní využívať MEAT kritéria, uvedú pozitívne
príklady ich využívania a zároveň uvedú aj rôzne alternatívy kritérií.
Prednášajúci zo Slovenska uvedú či a v akých odvetviach sa využívajú MEAT
kritéria vo verejnom obstarávaní, resp. či začala diskusia na tému ich
aktívnejšieho využívania.

11:00
11:15

Prestávka │ Občerstvenie

11:15
12:15

Teória: Ako môžu byť MEAT kritéria použité?
Vysvetlenie legislatívneho rámca založeného na nových smerniciach
o verejnom obstarávaní (2014) a ich transpozícii do národnej legislatívy.
Prednášajúci z Európskej komisie definujú MEAT kritéria a pravidlá na ich
hodnotenie podľa súčasnej európskej legislatívy.
Prednášajúci zo Slovenska definujú MEAT kritéria a pravidlá na ich hodnotenie
podľa súčasnej slovenskej legislatívy.

12:15
13:15

Prestávka │ Obed

13:15
14:10

Príklady dobrej praxe
Prezentácie na tému: Zrealizované VO s využitím MEAT kritérií.
Zahraniční a domáci experti (verejní obstarávatelia) predstavia zákazky
(projekty) využívajúce MEAT kritériá, a to počas celého životného cyklu projektu.
Prednášajúci zo Slovenska: slovenskí zadávatelia verejných zákaziek
zastupujúcich obce, ministerstvá (životné prostredie, zdravotníctvo, doprava,
hospodárstvo), Úrad pre verejné obstarávanie.

14:10
14:50

Príklady dobrej praxe
Diskusia na tému: Ako nastaviť MEAT kritériá?
Diskusia s prednášajúcimi z predchádzajúceho bloku zameraná na definovanie
teoretických a všeobecne použiteľných parametrov na nastavenie MEAT kritérií určenie vhodných kritérií, pravidiel na ich hodnotenie a určenie váhy jednotlivých
kritérií.
Diskusia sa osobitne zameria na:
 objektívnosť a merateľnosť jednotlivých typov kritérií
- jednotlivé typy kritérií - napr. lehota výstavby, náklady počas životného
cyklu, požiadavky na expertov
- ako sa vysporiadať so zavádzajúcimi informáciami od uchádzačov (ako
overiť kvalitu a skutočné náklady na životný cyklus)
- ako sa vysporiadať s porušením zmlúv, využívanie zmluvných pokút
a ďalších inštitútov zabezpečujúcich zmluvné plnenie
- obmedzenia spojené s nastavením kritérií (napr. nemožnosť následnej
zmeny zmluvy pokiaľ ide o tie časti, ktoré sú výsledkom uplatnenia kritérií)
 určenie váhy jednotlivých kritérií – princípy
- filozofia nastavenia váhy jednotlivých kritérií
- základné princípy, vzorce
- priama úmera
- prideľovanie určeného počtu za jednotlivé kritériá

14:50
15:00

Prestávka │ Občerstvenie

15:00
16:30

Špecifická téma: Možnosti použitia priameho rokovacieho konania („Lock
In“ problém v IT sektore)
I. časť – Prezentácie
Prezentácie zahraničných a domácich prednášajúcich sa zamerajú na
identifikáciu „Lock In“ problému a správne nastavenie technických špecifikácií
a návrhov zmlúv a ich možných úprav tak, aby sa predchádzalo vytváraniu
možnej dostupnosti len z jedného zdroja. V rámci prezentácií bude cieľom
zodpovedať aj otázky týkajúce sa práv duševného vlastníctva.
II. časť – Okrúhly stôl
Prednášajúci z prvej časti témy budú diskutovať s domácimi a zahraničnými
expertmi o možnostiach nastavenia národných mechanizmov odstránenia stavu
možnej dostupnosti len z jedného zdroja a prevencii do budúcnosti. Diskutujúci
sa zamerajú aj na optimalizáciu verejného obstarávania v oblasti IT.

16:30
17:00

Ukončenie │Zhrnutie hlavných bodov a záverov konferencie.

