Manuál k databázi MERX
Pro zobrazení veřejných zakázek je nejprve nutné se do databáze MERX registrovat. Pokud
není uživatel přihlášen, vidí pouze přehled, který ukazuje, kolik nabídek v daných sektorech
bylo za posledních 24 hodin a za minulý týden zveřejněno. (Obrázek 1)

Obrázek 1 titulní stránka Merx

Po registraci se zobrazí všechny aktivní nabídky. Vidíme, že k 4. 7. 2019 bylo otevřeno 2793 nabídek.
Nabídky, které už jsou uzavřené, lze zpětně dohledat. V přehledu je také vidět, kdy byly nabídky
zveřejněny/aktualizovány, kdy se uzavírají, jakou provincií a jakým subjektem byly vypsány a do které
kategorie/sektoru spadají. (Obrázek č.2)

Obrázek 2 Merx pro přihlášené uživatele

Pokud nás zaujme
nabídka číslo 1
z obrázku č. 2 a
rozhodneme se jí
otevřít, uvidíme
následující.
Obrázek 3 úvodní
informace k tendru

Obrázek 4 specifické
informace k tendru

Po otevření konkrétní nabídky se nejprve zobrazí úvodní informace, které už známe z přehledu. Dále
je většinou k dispozici detailnější popis nabídky a někdy jsou i zadány podmínky pro zájemce. Zadání
každého tendru se liší. U nabídek jsou často dokumenty, které přesně specifikují požadavky nabídek.
Jak vidíme na obrázku č. 5, kromě zadání zakázky se tam nachází i různé dodatky a specifické
požadavky.

Obrázek 5 podklady k tendrům

Pokud nechcete procházet všechny nabídky, které jsou v Merxu vypsány, lze kliknutím na Advance
Search na titulní straně zobrazit kritéria pokročilého vyhledávání. Poté je možné omezit vyhledávání a
zadat konkrétní požadavky. Tendry jsou v databázi Merx specifikovány a u nabídky je obvykle
přiřazeno, do kterého odvětví spadá. Zájemce si může zvolit konkrétní provincii, druh tendru nebo
odvětví, které ho zajímá, a nechat si vybrané nabídky zobrazit. Merx také nabízí možnost odebírat
nabídky na email. Na obrázku č. 6 lze vidět všechny kategorie, v jejichž rámci lze vyhledávání omezit.
Při vyhledávání podle sektorů nebo provincií je nutné zohlednit, že provincie Nový Brunswick do
databáze velmi často nezadává, v jakém sektoru je nabídka vypsaná. Většina nabídek v této provincii
je v kategorii Undefined. Proto stojí za zvážení u Nového Brunswicku vyhledávat přímo v jejich
databázi New Brunswick Opportunities Network (NBON), nebo zohlednit to, že v databázi Merx
nespecifikují druh zakázky.

Obrázek 6 Pokročilé vyhledávání

Výstupy z průzkumu v období duben – červen 2019
V databázi Merx každý pracovní den přibyde 120 – 200 nových veřejných zakázek. Tyto zakázky bývají
otevřené na několik dní či týdnů, ale najdou se i takové, které jsou otevřené rok a déle. Pro ilustraci
můžeme v grafu č. 1 vidět, na jak dlouho jsou průměrně v jednotlivých odvětvích nabídky otevřené.
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Graf 1 průměrný počet dnů, kdy jsou tendry otevřeny

Několik tendrů je vypsáno na dobu delší než rok. Aby nebyla data zkreslena jednou či dvěma
nabídkami otevřenými na dlouhou dobu, tak graf č.1 neobsahuje tyto extrémní hodnoty. Pokud
zahrneme extrémní hodnoty (např. tři nabídky v sektoru Aerospace byly vypsány na 1800 dní), tak se
průměrná doba, po kterou se mohou zájemci o veřejné zakázky ucházet, výrazně změní. To můžeme
vidět na grafu číslo 2, kde jsou extrémní hodnoty zahrnuty.
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Údaje o tendrech byly sbírány v období duben až červen 2019 a v té době bylo v databázi Merx
zveřejněno přes 6500 nabídek. Nejvíce nabídek, cca 2200, bylo zveřejněno v sektoru Služby ve
stavebnictví (Construction Services).
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Graf 3 počet tendrů vypsaných v konkrétních sektorech

Veřejné zakázky jsou vyhlašovány na centrální i provinční úrovni. Nejvíce nabídek bylo zveřejněno ve
sledovaném období v Britské Kolumbii, Ontariu a Albertě. Na grafu č. 4 lze vidět, že se počet nabídek
ve zmíněných třech provinciích pohyboval kolem 1500 a dosáhl v součtu více než nabídky ze všech
ostatních provincií. Tyto tři provincie jsou tak z pohledu množství vypsaných tenderů nejvýznamnější.
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Graf 4 Počet vypsaných tendrů v jednotlivých provinciích

Výjimky v přístupu k nabídkám
Pro přístup k jednotlivým nabídkám platí z dohody CETA určité výjimky a jsou také stanoveny
minimální prahové hodnoty, kterých musí nabídka dosáhnout, aby o ni mohl usilovat subjekt z EU.
Výjimky a omezení: Služby, které jsou vyloučené z rámce CETA:


Služby související s citlivým zbožím zakoupeným Ministerstvem národní obrany (Department of
National Defence), Royal Canadian Mounted Police, Ministerstvem rybolovu a oceánů pro kanadskou
pobřežní stráž, kanadským bezpečnostním úřadem pro leteckou dopravu, provinčními a obecními
policejními složkami a službami zabezpečenými pro vojenské síly v zahraničí.



Pro provincii Manitoba, zadávání zakázek na služby od Manitoba Hydro Electric Board.



V provincii Québec zadávání zakázek na určité služby společností Hydro-Québec.



Smlouvy týkající se vydání, nákupu, prodeje nebo převodu cenných papírů nebo jiných finančních
nástrojů.



Služby pro stavbu lodí nebo opravy na federální úrovni a v Britské Kolumbii, Manitobě,
Newfoundlandu a Labradoru, New Brunswicku a Novém Skotsku).



Je stanovena vyšší prahová hodnota (SDR 355,00), která se uplatní v případě, že se zadávání zakázek
týká poradenských služeb v záležitostech důvěrné povahy, u nichž lze důvodně očekávat, že jejich
zveřejnění by mohlo ohrozit důvěryhodnost vlády, způsobit narušení hospodářství nebo bylo by jinak
mohlo být proti veřejnému zájmu.



Existují i jiná vyloučení, která se týkají zboží a služeb.

Výjimky a omezení: Minimální prahové hodnoty pro obstarávání zboží a služeb.
Tabulka 1 Minimální prahové hodnoty (v tisících)
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Služby ve stavitelství

SDR: Special Drawing Right - měnová a účetní jednotka užívaná v rámci Mezinárodního měnového fondu
Směnný kurz SDR ku EUR ke dni 17. 10. 2019.
3 Směnný kurz SDR ku CAN ke dni 17. 10. 2019.
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