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APPENDIX 

Appendix 1 - Questionnaire for public institutions inquiring new software solutions 

1. Jaká hodnotící kritéria používáte? 

a. ekonomická výhodnost nabídky 

b. nejnižší nabídková cena 

 

2. Pokud používáte ekonomickou výhodnost nabídky, jaké faktory jsou pro Vás důležité?  

Rozdělte prosím celkových 100% mezi následující kritéria: 

a. nabídková cena 

b. termín dodání 

c. kvalita zpracování 

d. dodatečné náklady (provoz, údržba, aktualizace apod.) 

e. záruční a pozáruční servis 

f. reference 

g. jiné (prosím, upřesněte __________________________________________) 

 

3. Využíváte externích služeb při zadávání VZ? 

a. ano, administrátora 

b. ano, právní poradenství 

c. ano, odborné konzultace 

d. ano, jiné (prosím upřesněte ______________________________________) 

e. ne 

 

4. Jaká je průměrná časová náročnost od přípravy zadávací dokumentace, realizace 

výběrového řízení až do samotného podpisu smlouvy? 

a. nejdéle 1 měsíc 

b. 1-3 měsíce 

c. 3-6 měsíců 

d. 6-12 měsíců 

e. více jak 1 rok (prosím, upřesněte ___________________________________) 

 

5. Jak jsou časově náročné jednotlivé kroky při realizaci VZ? 

Rozdělte prosím celkových 100% mezi jednotlivé fáze: 

a. identifikace požadavků 

b. vytváření zadávací dokumentace 

c. zveřejnění zadání 

d.  příjem nabídek 

e. zhodnocení nabídek 

f. další vyjednávání 

g. podpis smlouvy 
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6. Jaká je průměrná náročnost v man-days od přípravy zadávací dokumentace, realizace 

výběrového řízení až po samotný podpis smlouvy: 

_________________ man-days 

 (pozn. tzv. man-day udává standardní pracovní dobu = práci jednoho člověka za jeden den, 

tedy 8 hodin denně) 

7. Měníte zadávací dokumentaci a zadávací podmínky na základě dotazů uchazečů? 

a. často 

b. výjimečně 

c. nikdy 

 

8. Pokud měníte zadávací dokumentaci, v jaké míře obvykle změny probíhají? 

a. zásadně, v dokumentaci uchazečům chyběla podstatná informace 

b. jen dílčí doplňky bez významného vlivu na výsledný produkt 

 

9. Jak je vytvářena cena u Vámi vypsaných VZ? 

a. fixní cena specifikovaná ve smlouvě 

b. variabilní cena měnící se při plnění zakázky 
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Appendix 2 – Questionnaire for private companies inquiring new software solutions 

 

1. Jak je vytvářena cena při nakupování tohoto typu produktů ve Vaší společnosti? 

a. fixní cena specifikovaná ve smlouvě 

b. variabilní cena měnící se při plnění zakázky (např. cena za odpracované man-

days apod.) 

 

2. Zveřejňujete výběrové řízení na nákup hodnotných produktů v oblasti IT a software? 

a. ano 

b. ne 

 

3. Umožňuje Vaše společnost účast v daném výběrovém řízení i přímo neosloveným 

uchazečům? 

a. ano 

b. ne 

 

4. Jaké faktory jsou pro Vás důležité při výběru nejvhodnějšího kandidáta?  

Rozdělte prosím celkových 100% mezi následující kritéria, popř. prosím doplňte: 

a. nabídková cena 

b. termín dodání 

c. kvalita zpracování 

d. dodatečné náklady (provoz, údržba, aktualizace apod.) 

e. záruční a pozáruční servis 

f. reference 

g. jiné (prosím, upřesněte __________________________________________) 

 

5. Využíváte externích služeb při nákupu takovýchto zakázek? 

a. ano, administrátora 

b. ano, právní poradenství 

c. ano, odborné konzultace 

d. ano, jiné (prosím upřesněte ______________________________________) 

e. ne 

 

6. Je Vámi vypsané výběrové řízení jednokolové (s nabídkami vytvořenými na základě 

zadávací dokumentace) nebo probíhá ve více kolech? 

a. jednokolové 

b. více kol – průměrně ____________ kol 

 

7. Jaká je průměrná časová náročnost nákupu od jeho příprav až do samotné realizace? 

a. nejdéle 1 měsíc 

b. 1-3 měsíce 

c. 3-6 měsíců 

d. 6-12 měsíců 

e. více jak 1 rok (prosím, upřesněte ____________________________________) 
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8. Jaká je průměrná časová náročnost v man-days od přípravy podmínek nákupu až po 

samotnou realizaci: 

_________________ man-days 

 (pozn. tzv. man-day udává standardní pracovní dobu = práci jednoho člověka za jeden den, 

tedy 8 hodin denně) 

9. Jak jsou časově náročné jednotlivé kroky při nákupu hodnotných služeb v oblasti IT? 

Rozdělte prosím celkových 100% mezi jednotlivé fáze, popř. prosím doplňte: 

a. identifikace požadavků 

b. vytváření zadávací dokumentace 

c. zveřejnění zadání 

d.  příjem nabídek 

e. zhodnocení nabídek 

f. další vyjednávání 

g. podpis smlouvy 

 

10. Měníte požadavky na daný produkt na základě dotazů, připomínek nebo nabídek 

uchazečů? 

a. často 

b. výjimečně 

c. nikdy 

 

11. Pokud je Vaše odpověď na předchozí otázku kladná, v jaké míře obvykle změny 

probíhají? 

a. zásadně 

b. jen dílčí doplňky bez významného vlivu na výsledný produkt 

 

 

 

 

 


