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Manažerské shrnutí

V souladu s objednávkou proběhla analýza dat Věstníku veřejných zakázek a profilů

zadavatele, hlavním výstupem analýzy je datová příloha.

1. Zmapováni byli největší zadavatelé a dodavatelé na trhu veřejných zakázek

2. Identifikováno bylo 50 největších zadavatelů souhrnně, a v jednotlivých

odvětvích

3. Těchto 50 zadavatelů odpovídá dlouhodobě za 62,56 % objemu zadaných

veřejných zakázek v režimu zákona

4. V odvětvích Ostraha a Úklid je tento podíl ještě významně vyšší, konkrétně 89

% resp. 85 %. V obou případech za většinu objemu odpovídá deset

největších zadavatelů.

5. Kvalitativní kritéria jsou využívána cca ve 4 % objemu veřejných zakázek,

zastoupení jiných sledovaných kritérií (environmentální, sociální, inovace)

bylo identifikováno v méně, než 1 % zakázek. Tyto statistiky mohou být

nicméně mírně podhodnocující.
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Analýza

Předmětem analýzy je pro oblast veřejných zakázek zmapovat:

1) největší zadavatele v ČR - přehled 50 zadavatelů s největším objemem

zadaných zakázek ve zkoumaném období. U každého zjištěného zadavatele

je dále sledován podíl zadaných zakázek (z pohledu počtu i objemu) s

využitím zvlášť kvalitativních, environmentálních, sociálních nebo inovativních

hodnotících kritérií.

2) největší zadavatele v ČR ve specifických odvětvích - pro každé z pěti

specifických odvětví přehled 50 zadavatelů s největším objemem zadaných

zakázek v daném odvětví za zkoumané období. U každého zjištěného

zadavatele je dále sledován podíl zadaných zakázek (výhradně podíl objemu)

s využitím kteréhokoliv z kvalitativních, environmentálních, sociálních nebo

inovativních hodnotících kritérií (bez jejich rozlišení).

3) největší dodavatele v ČR ve specifických odvětvích - pro každé z pěti

specifických odvětví přehled 50 dodavatelů s největším objemem vyhraných

zakázek v daném odvětví za zkoumané období. U každého zjištěného

dodavatele je dále sledován podíl vyhraných zakázek (výhradně podíl

objemu) s využitím kteréhokoliv z kvalitativních, environmentálních, sociálních

nebo inovativních hodnotících kritérií (bez jejich rozlišení).

Zkoumanými odvětvími jsou stavebnictví, ICT hardware, služby ostrahy, úklidové

služby a elektrická energie.

Datová část analýzy je dostupná zde:
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Data

Analýza je založena na datech o veřejných zakázkách zadávaných v ČR v období let

2017 - 2021. Rozhodným okamžikem pro zařazení zakázky do analýzy je především

okamžik uzavření smlouvy, případně uveřejnění formuláře o zadání zakázky do

Věstníku veřejných zakázek. Podpůrně je užito datum uveřejnění zakázky na profilu

zadavatele.

Vstupními daty jsou informace o veřejných zakázkách
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- z profilů zadavatele - tyto pro účely analýzy obsahují především údaje o

zadavateli, vybraném dodavateli a hodnotě veřejné zakázky;

- z Věstníku veřejných zakázek - nad rámec informací z profilu zadavatele jsou

dále obsažena především hodnotící kritéria a zařazení do skupin podle CPV

kódů.

Členění zakázek do jednotlivých odvětví je tak založené výhradně na CPV kódech z

Věstníku veřejných zakázek uvedených samotnými zadavateli.

Metodika

Řazení veřejných zakázek do jednotlivých odvětví proběhlo na základě CPV kódů

uvedených ve formuláři oznámení o zadání zakázky, a to následovně:

- stavebnictví - CPV skupiny 45,

- ICT hardware -  CPV skupin 302, 3242, 488,

- služby ostrahy -  CPV skupiny 7971,

- úklidové služby - CPV skupiny 9091,

- elektrická energie - CPV skupiny 093.

Hodnotící kritéria byla strojově sesbírána z Věstníku veřejných zakázek, a to

především z oznámení o zakázce (sekce II.2.5 formuláře F02, případně II.5.6

formuláře CZ02) či jiných dostupných formulářů. Následně byla poloautomaticky

klasifikována mj. do kategorií kvalitativních (zahrnuje jak kritéria posuzující kvalitu

předmětu, tak kvalifikace dodavatele či osob podílejících se na plnění zakázky),

sociálních, environmentálních a inovativních.
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Kontaktní údaje

Jiří Skuhrovec

jiri.skuhrovec@datlab.eu

+420 602 693 748
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