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Případová studie – dodávky potravin do škol a zařízení sociální péče 

 

Hrabství Northumberland  

Rada hrabství Northumberland zajišťuje dodávky potravin do všech svých škol a zařízení sociální 

péče v celkové hodnotě 3 milionů liber. Když se připravovalo nové výběrové řízení na dodávky 

potravin, Rada přijala řadu opatření, která měla malým a středním podnikům zajistit rovnou 

příležitost uspět v zadávacím řízení.  

Odstraňování bariér, podpora místních dodavatelů 

Rada hrabství vyzvala řadu subdodavatelů, aby vyjádřili zájem o účast v zadávacím řízení a vyplnili 

požadovanou dokumentaci, a získali tak statut schválených dodavatelů. Oddělení pro zadávání 

veřejných zakázek spolupracovalo s regionálním poradenským centrem Business Link a organizací 

Northumbria Larder zastřešující dodavatele potravin, které pak podnikům poskytovaly poradenství 

a pomoc v průběhu zadávacího řízení a při zkompletování jejich nabídky a požadovaných 

dokumentů.  

Zadávací řízení 

Smlouva byla rozdělena do několika částí, které firmám umožňovaly ucházet se o libovolnou 

kombinaci až sedmi kategorií sortimentu potravin ve čtyřech geografických oblastech kraje. 

Faktické rozdělení smlouvy do 16 částí (dříve do 4 částí) sice znamenalo více práce pro Radu, ale 

v konečném důsledku přínosy, jako nejlepší cena a kvalita, převážily tuto extra časovou investici.  

Kritérium hodnocení výhodnosti nabídky bylo stanoveno jako 60 % za kvalitu a 40 % za cenu. 

Zájemci o zakázku také museli akceptovat požadavek na kvalitu v oblasti udržitelnosti potravin, a 

to podle strategie vytyčené oddělením Rady, které se věnuje stravovacím službám. Tento 

požadavek měl hodnotící váhu 8 %; - tj. vyšší než v předcházejících zadávacích řízeních. 

Přínosy 

 V porovnání s předchozími zadávacími řízeními se celkový počet místních dodavatelů 

ucházejících se o tuto veřejnou zakázku zvýšil pětkrát.  

 Místní malé a střední podniky zajišťují dodávky čtyř ze sedmi sortimentů potravin, 

zbylé tři pak společnosti působící celostátně.  

 Téměř polovina 3 milionové zakázky tedy míří k místním dodavatelům. 
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