Naléhavá potřeba změn politiky a regulace zadávání veřejných
zakázek s cílem zlepšení celkové kvality.

Architekti a konzultační inženýři spojili své síly, aby upozornili evropské zákonodárce, kteří pracují na revizi
evropské politiky a regulace veřejných zakázek, že kriteria kvality jsou základním požadavkem v oblasti
veřejných zakázek a toto je nutné více zohlednit při zadávacím řízení. Tvrzení Evropské komise, že úspory ve
výši 20 mld. eur jako důsledek posílení evropské konkurenci nemá význam, pokud se současně nezvýší celková
kvalita. Zásada „value for money“ (získaná hodnota za peníze) jak je zvažována jako čistě finanční podmínka
v předchozích směrnicích (1992 - 2004) o veřejných zakázkách, musí být zásadně přezkoumána, aby se dosáhlo
odpovídajícího zlepšení po modernizaci směrnic EU pro zadávání veřejných zakázek, která bude zahájena
konferencí Evropské komise, jenž se koná 30. června.
Evropská Federace Asociací Konzultačních Inženýrů (EFCA) a Evropská Rada Architektů (ACE) zastupující
poskytovatele technických služeb intelektuální povahy v Evropě vítají „Zelenou knihu o modernizaci politiky EU
pro zadávání veřejných zakázek: Směrem k efektivnějšímu evropskému trhu veřejných zakázek“.
Obě federace, EFCA a ACE, jsou vděčné, že měly příležitost se vyjádřit k Zelené knize o veřejných zakázkách.
Jejich odpovědi jsou založeny na jejich vlastních zkušenostech, jak politika EU pro zadávání veřejných zakázek
může být zdokonalena.
Architekti a konzultační inženýři hrají klíčovou roli v udržitelnosti veřejných projektů díky použití nejnovějších
technologii a inovaci. Mají také přístup k relevantním informacím a přináší odborné znalosti zaměřené na
kvalitu v počátečních přípravných fázích návrhu. Ale to znamená, že výběrové řízení by mělo umožňovat větší
důraz na kriteria kvality ve stádiu hodnocení kvalifikace - protože konečná rozhodnutí na základě výběru podle
nejnižší ceny vedou k nabízení nepřiměřeně nízkých cen a mohou vést ke špatnému hospodařeni
v dlouhodobém horizontu.
Ve svých návrzích, EFCA a ACE, požadují změny ve dvou hlavních oblastech:
pozice kreativních služeb intelektuální povahy v řetězci zadávání veřejných zakázek,
„value for money“ (získaná hodnota za peníze), při hodnocení kvalifikace s větším důrazem na kvalitu,
zvažování nákladů celého životního cyklu („life cycle cost“) a také užití principů „zelených veřejných
zakázek“.
Poskytovatelé kreativních služeb intelektuální povahy nejsou pouze dodavatelé; jsou to důvěryhodní
poradci.
V tomto ohledu Prezident EFCA Jan Bosshem řekl, že „Architekti a konzultační inženýři jsou pro klienty
důvěryhodnými poradci, nabízející kreativní služby. Návrh projektu a další inženýrské služby tvoří jen 10 %
z celkových nákladů na výstavbu a 3 % z celkových stavebních a provozních nákladů. Z tohoto důvodu služby
intelektuální povahy nemohou být vybírány jako zboží, postupy výběru a kvalifikační kriteria to musí zohlednit“.
ACE a EFCA navrhuje postup po jednotlivých etapách, založený na jednacím řízení, který umožňuje diskutovat o
rozsahu projektu a ceně s nejlepším technickým týmem.
Prezidentka ACE Selma Harrington uvedla: „Problém se ještě zhoršuje pro většinu malých a středních podniků,
které vzhledem ke své velikosti mají velké obtíže při vstupu na evropský trh veřejných zakázek. V budoucnu by
měli být architekti a konzultační inženýři považováni za experty v síti složitých systémů pro skládání informací a
nejlepších postupů z více zemi a odvětví a také k poskytnutí zdrojů a nalezení nejlepšího řešení pro klienta.“

Větší důraz na kvalitu
Mezi kritérii pro zadávání zakázek stále hraje negativní roli nejnižší cena. Při zadávání architektonických a
inženýrských služeb se často zadávací kritéria ve skutečnosti omezují jen na výběr podle ceny; náklady za dobu
životnosti, udržitelnost a otázky životního prostředí stále ještě nehrají dominantní roli.
Směrnice by měly být v budoucnu založené v oblasti architektury a inženýrských služeb na zadávání zakázek
striktně na základě kvality. Současné zadávání je v praxi zásadně v rozporu s příslušnými politikami EU
zaměřenými na udržitelný rozvoj.

V době předchozí revize směrnic o veřejných zakázkách v roce 2004, udržitelnost a náklady za dobu životnosti
nebyly považovány za tak významné, jako dnes. Je na čase toto změnit. Současná revize politiky poskytuje
možnost vytvořit tržní podmínky, ve kterých nezávislé kreativní služby intelektuální povahy budou moci
efektivně nabízet vysokou kvalitu, inovační a udržitelná řešení.
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