ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 43304/2015/KHEJ
spisový znak: KHEJ 39823/2015/kakr/3

datum: 09.06.2015

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225
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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 26. 5. 2015 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. 5. 2015, v níž se domáháte poskytnutí následujících informací:
1)

Byla Vaším krajem zřízena organizace zajišťující centralizované zadávání veřejných zakázek pro Váš kraj a Vámi
zřizované příspěvkové organizace?
a) V případě, že ano:
- pro kolik organizací zajišťuje tato organizace centralizované zadávání veřejných zakázek? Uveďte i členění dle
příslušných oborů či odborů (např. zdravotnictví – 4; sociální – 6; školství – 78).
- zajišťuje také jiné služby pro tyto organizace, a jaké (poradenství, jiné právní služby)?
- uveďte prosím název organizace, rok zřízení a odkaz na webové stránky.
b) V případě, že ne:
- jakým způsobem realizuje Váš kraj centralizované zadávání pro Vámi zřizované příspěvkové organizace? (realizuje
je odbor krajského úřadu, externí firma, skupina organizací apod.)
- v případě, že jsou centrální nákupy realizovány prostřednictvím příslušných odborů, uveďte jejich název a počet
příspěvkových organizací, pro které jsou centrální nákupy realizovány.

2)

Kolik pracovníků se této agendě ve zřizované organizaci nebo na krajském úřadě (v členění dle jednotlivých odborů)
věnuje? (v případě, že náplní práce není pouze zadávání veřejných zakázek, uveďte prosím počet přepočtených
pracovníků).

3)

Jaké jsou jejich mzdové náklady za rok 2014? (u zaměstnanců krajského úřadu v členění dle jednotlivých odborů)

4)

Uveďte názvy veřejných zakázek, které jste zadávali centralizovaně pro Vámi zřizované organizace, počet organizací,
pro které byly jednotlivé zakázky zadávány v členění dle příslušných oborů/odborů, data zahájení, jejich objem v Kč
bez DPH a celkovou dosaženou úsporu.
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K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
ad 1)

Jihočeský kraj nemá zřízenou organizaci zajišťující centralizované zadávání.

ad 1b)

Jihočeský kraj pouze vystupoval jako centrální zadavatel pro jím zřízené a založené organizace pro nákup el. energie a
zemního plynu na komoditní burze prostřednictvím externí firmy.

ad 2)

0 pracovníků

ad 3)

0

ad 4)

Prostřednictvím externí firmy byla realizována veřejná zakázka s názvem:
- „Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2015 a 2016“; byla realizována pro 161
organizací v NN a pro 40 organizací ve VN, s celkovým objemem zakázky 95.901.673,- Kč bez DPH. Celková
dosažená úspora proti ceně z roku 2014 a předpokládaného objemu nákupu činí 2.796.744,- Kč bez DPH.
- „Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu na rok 2015 a 2016“; byla realizována
pro 92 organizací v MO a pro 34 organizací ve VO s celkovým objemem zakázky 128.849.440,- Kč bez DPH. Celková
dosažená úspora proti ceně z roku 2014 a předpokládaného objemu nákupu činí 3.684.772,- Kč.

Podrobné výsledky veřejných zakázek včetně soupisu odběratelů a jejich odběrných míst jsou na veřejně přístupném profilu
zadavatele

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –
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