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Praha, 27.10.2017 

 

 

Poskytnutí informací podle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Vážený pane předsedo,  

 

naše společnost obdržela prostřednictvím datové schránky dne 12. 10. 2017 Vaši žádost podle zákona                            

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZSPI“), v níž 

se domáháte poskytnutí následujících informací k veřejné zakázce s názvem „Dodávka čipových karet a služeb 

grafické a elektronické personalizace“ ve spojení s tiskovou zprávou ze dne 26. 5. 2017 dostupnou z webu naší 

společnosti, cit.: 

 

Na Vaše dotazy Vám tímto poskytujeme následující odpovědi: 

 

Ad 1. – 3. 

Zadávací dokumentace na opakovanou veřejnou zakázku je ve stádiu přípravy. Datum zahájení nového řízení, 

které bylo uvedeno ve formuláři pro předběžné oznámení ve Věstníku veřejných zakázek je pouze orientační 
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a zadavatel jím není vázán. S ohledem na tuto skutečnost není naše společnost oprávněna uveřejňovat jakékoliv 

předběžné výsledky posouzení soudním znalcem, ani další případně použitelné typy čipových karet, neboť by tím 

došlo k porušení základních zásad pro zadávání veřejných zakázek.  

Zadávací dokumentace bude po zahájení řízení dostupná ke stažení na profilu zadavatele. 

Přesné datum zahájení zadávacího řízení nelze v tuto dobu stanovit, jelikož problematika posuzovaná soudním 

znalcem je velmi rozsáhlá, kdy je nezbytné zodpovědět i dílčí z ní vyplývající otázky tak, aby byla v maximální 

možné míře zajištěna transparentnost a věcná správnost budoucího zadávacího řízení. K tomuto společnost 

znalci průběžně poskytuje součinnost. 

 

Ad 4. 

Při nákupu karet Lítačka společnost postupuje dle Rámcové smlouvy na dodávky zboží č. 

DOH/40/01/002951/2013 uzavřené dne 25. 8. 2013, ve spojení s Dohodou o postoupení Rámcové smlouvy 

uzavřenou mezi Hlavním městem Prahou a naší společností, ze dne 26. 4. 2016, a Dílčí smlouvou na dodávku 

čipových karet 2017, uzavřenou dne 7. 8. 2017 mezi společností Operátor ICT, a.s. a dodavatelem čipových karet. 

Během Vámi uvedeného období společnost Operátor ICT, a.s. nakoupila 51.673 ks karet za celkovou cenu 

1.923.484,- Kč bez DPH. 
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