Příloha č. 1 k č.j. PPR-4930-3/ČJ-2017-990656

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
Předmětem plnění je zajištění odborných služeb analýzy a návrhu nastavení procesů nákupu
a s nimi souvisejících procesů logistického zabezpečení.
Odborné služby analýzy a návrhu nastavení procesů budou zajišťovány zejména formou:












analýzy způsobu a efektivity vnitřního řízení procesů nákupu v celém životním cyklu,
zejména používaný model řízení (činnosti, odpovědnosti a role), uplatněné způsoby a
metody řízení, rozhraní na ostatní útvary PČR. Analýza postihne zejména:
o všechny postupy nákupu dle výše finančních limitů a dle způsobů pořizování
majetku vyplývajících z vnitřních řídicích předpisů PČR,
o všechny fáze životního cyklu - od plánování (např. sběr a prioritizace
požadavků), přes plán nákupu, přes zadávací řízení až po realizaci plnění
předmětu veřejné zakázky, a to v členění dle zúčastněných rolí a jejich
odpovědností dle vnitřních řídicích předpisů,
o postupy v rámci Policejního prezidia ČR (dále jen „PP ČR“), tak i Ministerstva
vnitra ČR (dále jen „MV ČR“) dle platných právních předpisů a vnitřních
řídicích předpisů,
analýzy způsobu a efektivity plánování, správy a rozvoje zdrojů (hmotných,
nehmotných, finančních, lidských) a adekvátnosti zdrojů s ohledem na působnost a
objem výkonů SLZ,
analýzy míry a vhodnosti používání standardizace a typizace předmětů veřejných
zakázek, vymezených komoditních tříd (kategorií) a jejich přiřazení jednotlivých
organizačním útvarům PP ČR,
analýzy prostoru pro využití informační podpory procesů nákupu, a to i s ohledem na
využívání elektronických tržišť veřejné správy a Národního elektronického nástroje
v resortu MV ČR dle příslušných usnesení vlády ČR,1 resp. s ohledem na možnost
čerpání finanční podpory z ESIF,
analýzy prostor pro využití vybraných institutů zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek s cílem snížit pracnost výkonu zadávacích agend (rámcové
dohody, dynamický nákupní systém, elektronické katalogy atp.),
zpracování seznamu nápravných opatření a určení klíčových předpokladů jejich
realizovatelnosti (jde zejména o určení zdrojů (jejich kvantity a kvality), požadavků na
systém řízení atp., aby bylo možno jednotlivá opatření v praxi v prostředí PČR
realizovat).

Odborné služby budou provedeny oproti nejlepším zkušenostem, vhodným přístupům a
principům řízení zejména podpůrných procesů správy majetku srovnatelných organizací
(zejména ústředních orgánů státní správy), které vedou k vyšší efektivnosti a hospodárnosti,
jsou pro účely tohoto zadávacího řízení nazývány termínem „příklady dobré praxe (best
practice)“.

1

Např. usnesení vlády ČR ze dne 18. prosince 2013 č. 981 o změně usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, k používání
elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků.

