DOTAZNÍK PRO ZADAVATELE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
Vážený respondente,
Žádám o zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím v rozsahu níže uvedených otázek.
Odpovědi prosím zašlete
veronika@abonyiova.cz .

elektronickou

formou

na

Informace o žadateli:
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Trvalé bydliště:

Veronika Abonyiová
12.5.1987
K Hájovně 42, Praha 4, 142 00

moji

emailovou

adresu:

1. Má vaše organizace pro zadávání veřejných zakázek zřízeno specializované
pracoviště:
a) ano
b) ne
2. Kolik přepočtených pracovníků se ve Vaší organizaci věnuje zadávání veřejných
zakázek? 9
3. Do jaké platové třídy jsou tito pracovníci (v průměru) zařazeni (případně, jaká je
jejich průměrná měsíční hrubá mzda)? Nelze z průměrovat, VZ zpracovávají spolu
s jinou činností. Platové třídy 8 - 12
4. Využíváte v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek i služby externích firem?
a) ano, celkové náklady na tyto služby v roce 2012 dosáhly cca ………. tis. Kč
včetně DPH.
b) prozatím ne, avšak uvažujeme o tom
c) ne
5. Vynakládá Vaše organizace nějaké další náklady v souvislosti se zadáváním
veřejných zakázek (software, školení, pojištění zodpovědnosti za škodu apod.)?
Pokud ano, jaká byla cca jejich hodnota v roce 2012? 0
6. Kolik veřejných zakázek bylo zadáno Vaší organizací v roce 2012? 78
7. Kolik z nich mělo podobu zakázek malého rozsahu? 67
8. Celková hodnota zakázek zadaných podle druhů zadávacích řízení definovaných
v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dosáhla v roce 2012
228.758.112,00 Kč bez DPH
9. Jestliže celková příprava zadávací dokumentace představuje 100 % určité doby
potřebné na přípravu zadávací dokumentace, pak zpracování jednotlivých částí
nám zabere cca (doplňte odhad doby v procentech):
a) popis předmětu plnění
50.%
b) popis obchodních podmínek
15.%
c) požadavky na kvalifikační předpoklady
15.%
d) návrh smlouvy (pokud je zpracován)
5.%
e) požadavky na varianty nabídek
0.%
f) požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
5.%
g) požadavky na zpracování nabídky
10.%
h) ostatní části zadávací dokumentace
0.%
CELKEM
100 %

