
Usti nad Labeni dne 12. 2 2014

Osobní informace o žadatel.
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Věc: Žádost o poskvtnuti informací dle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k infUÍĹTiacím v platném znění

Dobry den,

s dovolením bych ráda poZáda!a Spravu uprchlických zařízení MVČR o poskytnuti informaci ve věci
administrativnich nákladu zadáváni veřejných zakázek v roce 20!3 dle dotazniku níže. jedná se o
veřejné zakázky vypsané Sµíawu uprchlíckych zařizem v roce 2013, samostatně, mimo gesci
mimsrerstva ČR.

Tato žádost je Cinéna z důvodu nutnosti informacÍ potřebných ke zpracov4ní bakalářské
práce, jejímž tématem jscu Administrativni nákiedy zadáváni veřejných uNázek u vybraného okruhu
veŕejných zadavatelů. Veřejným zadavatelem byly v rámci této práce vybraný organizační složky
statu, mezí které Sprava uprchhckých zařízeni patři.

V případě poskytnuu těchto informací slibuji. že nebudou zneužity. budou použity pouze
k účelům zpracováni výše znwiěné bakalářské práce.
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Lhotecká 7, 143 01 Praha 12
Adresa pro doručováni:
PO BOX 110, 143 00 Praha 4

tel.: 974 827 118
fax: 974 827 280
e-mail: suz@mvcr.cz

Počet listů: 1
Přílohy : l /2

Doporučeně

V ASE ČÍSLC' JEDNACE
l

N" ".SE ČÍSLO JEDNACÍ

UT- 7/S-2014
VYŘIZUjE (tě!.)
JUDr. J. Kot (974 827 115)

PRAHA
19.2.2014

Vážená slečno

na základě Vaší žádosti ze dne 12.2.2014 o poskytnutí informací dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infomiacím, ve znění pozdějších předpisů,
ve věci administrativních nákladů zadáváni veřejných zakázek v roce 2013, Vám
v příloze zasílám námi vyplněný dotazník, který reaguje na Vaše otázky týkající se
veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb.

Pro úplnost uvádím, že zadáváni veřejných zakázek je Správou uprchlických za-
řízeni Ministerstva vnitra realizováno formou otevřené výzvy na elektronickém tržišti
TENDERMARKET.

S pozdravem

Mgr.' Miloslav Koudelný
ředitel SUŽ MV



DOTAZNÍK PRO ZADAVATELE
VaZeny
Obracime se riz Vás s prosbou o spolupráci týkajícl se zjištění, nakolik soudobý administrativní systém
zadávani veřejných zakázek zatěžuje jednotlivé subjekty zadávacího prclcesu. Smyslem tohoto
anonymního šetřeni je provést v ramci výzkumneho projektu Gremto'ié agentury ČR ,,Analýza
efektivnosti veřejných zakázek" sběr dat, která by následně umožnil vyhodnotit proces z pohledu
adm|njstrcltivnici] nákladů. N? základě zjištění budou formulovány závery. kteře budou nabldnuíy pro
mvéhzací zákona o veřejných zakázkách. Sběr dat i práce s nimi jsou anom,'mn1. výsledkv zkoumání
nikde r'ebtldnt! prezentovány t3k, aby bylo možné zjistit nositele daného názoru. Děkujeme Vám za
s4)oiuµl'ciu.

Hlavni řešitel f""ojektu: lan Pavel, PhO.

Poznámka: V ciotazníku se pouZívá pojem nadminjstr2tivní náklady". Adm'nistrativnimi nákladv se
rozumí všecĹmy náklady, které jako zadavatel musíte vynaložit na to, abyste podle zákona o veřejných
zakázkách regulérně realizoval zadávací ŕízeni.
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ZakrouZkujte patřičnou odpověď"!

1. Do jaké kategorie zadavatele spadá vaše organizace:
Z'Ĺ) ""ř"jný
b) sektorový
c} dotovaný

2. Má vaše organizace zadávání veřejných zakázek zřízeno specializované pracoviště:
ä) 3ňČ)

1)1 ne

3. VYúžíváte v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek i služby externích firem:
a j ano, celkové náklady na tyto služby v roce 2013 dosáhly cca ........ . tis. KC vCetně DPH.
b) prozatiní ne, avšak uvažujeme o tom

€Jne

4. Kolik přepočtených pracovníků se ve Vaší organizaci věnuje zadávání veřejných zakázek?
.....'ý.i5'

5. Do jaké platové třídy jsou tito pracovníci (v průměru) zařazeni (případně, jaká je jejich
průměrná měsíční mzda)? ..:rr. t o

6. Vynakládá Vaše organizaC£,nějaké další náklady v souvislosti se zadáváním veřejných
zakázek (software4kolenkpojištěnÍ zodpovědnosti za škodu apod.)? Pokud ano, jaká byla
cca jejich hodnota 'j roce 2013? ...ÁĚQ... m :x. /lč As"""' L6(j

7. Kolik veřejných zakázek bylo zadáno Vaší organizaci v roce 20137 ccču CC·C

8. Kolik z nich mělo podobu zakázek malého rozsahu?
(>c-c'^j 4 C l)

9. Celková hodnota zakázek zadaných podle druhů zadávacích řízerý definovaných v zákoně č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dosáhla v roce 2013 =4 b";,'tis. Kč bez DPH



10. Pokud si necháváte zpracovat dokumentaci externí firmou, pak určujÍcÍm motivem je, že:
a) na administrativních nákladech scljvlsej|cích s ^gracovánjm zadávací

dokumentace.
b) č:níme tak preckvším proto, poněvadž na tuto činnost nemariíe pracovníky

s odpovídaiic| !.valjfikac|,
C) je to vhodne zejména proto, neboť tím minimalizujeme řli Lo předpojaosti, z něhož

ôychom mohli Dýt zejména ze strany uchazečů potenciálně .,obviněni"
d) jiný důvod (uveare jaký)"

11. JestliZe celková příprava mdávací dokumentace představuje 100 % určité doby potřebné na
přípravu zadávací dokumentace, pak zpracování jednotlivých částí nám zabere cca (doplňte
odhad doby v proce::tech):

a) popis pŕec!měru plnéM %..%
Ď) popis oDchodiójch podmínek .9"Čh
c;' poZaclavky na kvalifikační předpokladv ,C0..%
dl návrh smlouvy (pokud je zpracováň) 5ZL%
e) poZadavky na varianty nabídek ^.%
f) požadavek na způsob zpracování nabídkově ceny 5:%
g) požadavky ň3 zpracování nabídky K%
h) ostatní části z2dávací dokumentace ,:S3o
CELKEM 100%

12. Které z nás|edujÍcÍch faktorů dle Vašeho názoru a zkušeností zvyšují nebo naopak snižuji
transparentnost (důvěryhodnost) zadávacího řízení? ?4 iéE + UST"
(jednotlivým položicám přiřaďte plusy a mínusy; pokud daný Fc..l9s imhřäje roh, nic

!!2yyplňujte):
HODNOCENÍ ("l-)

otevřené řízení l"
—užší řízeni

jednací řízeni s uveřejněním !
soutěžní dialog
zjednodušene podlimitním řízení
hodnotícím kriteriem je pouze cena
je použita elektronická aukce + ,

P

bylo použito předběžné oznamení

13. Kolik zadávacích řízení, Eteré by,l,y,vaši organizací za poslední dva roky realizovány, bylo
napadeno u ÚOHS?

14. Co považujete za největší adlninjstrativní překážky při přípravě a realizaci zadávání
veřejných zakázek? a c T"r: ĺ-ě G) 9l q 7_iVNi" Í

15. Napište, jaká doporučení by podle vašeho názoru mohla vést ke zjednodušení, zefektivnění
a zprůhlednění zadávacích procedur:
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