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Odpověď na žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. – veřejná zakázka

Vážený žadateli,

dne 22. 6. 2019 obdrželo Generální ředitelství cel opětovně Vaši žádost o poskytnutí informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, která se týká soutěže Z2018-042318 na nákup
dodání 360 ks speciálních přenosných radiostanic standardu P 25, dodání 260 ks speciálních
vozidlových radiostanic standardu P 25 a zajištění záruční technické podpory všech dodaných
radiostanic, vyhlášené 7. 12. 2018 13:45 s termínem pro podání nabídek do 8. února 2019.
Požadované informace:
1) Jaké subjekty se do soutěže přihlásily a s jakou cenou?
2) Byla vybrána vítězná nabídka, za jakou cenu a proč?
3) Pokud již byla s vítězem uzavřena smlouva, žádáme o její kopii.
Poskytnutá odpověď:
1) Zadavatel neposkytne podle informačního zákona, mimo jiné, do ukončení zadávacího
řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí na průběhu
zadávacího řízení (§ 218 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). K § 218 odst. 2 písm. a) zákona sděluji, že
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zadávací řízení je v souladu s § 51 odst. 1 zákona ukončeno uzavřením smlouvy, nebo
zrušením zadávacího řízení.
2) Nabídka byla vybrána, řízení nebylo prozatím ukončeno, a z tohoto důvodu je výsledek
prozatím neveřejný.
3) Smlouva prozatím nebyla uzavřena. Smlouva bude nicméně po jejím uzavření, potažmo

ukončeném řízení zveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) a bude tedy veřejně dostupná, a to včetně atributů, které
jsou předmětem Vašich výše uvedených dotazů.

S pozdravem

plk. Ing. Martina Kaňková
vedoucí oddělení
oddělní 202 - Vztahů k veřejnosti
Generální ředitelství cel
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