Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČO 25013891, zapsaný v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945
Doručovací adresa
Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem

vaše značka: naše značka:
vyřizuje:
telefon:
email:
datum:

Ing. Ivo Herman, Csc.
Na Vyhlídce 559/8
664 48 Moravany

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace

Vážený pane inženýre,
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. (dále jen „DPmÚL“) jako povinný subjekt podle ustanovení
§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „InfZ“), obdržel dne 26. 9. 2017 Vaši žádost ze dne 24. 9. 2017 o informace podle § 13 odst. 1
InfZ, ve které žádáte o následující informace:


Jaká byla poskytnuta technická kvalifikační reference od uchazeče Bustec s.r.o. (příp. obdobné firmy
ze skupiny BUSTEC) dle zadávací dokumentace veřejné zakázky „Dodávka palubních počítačů
a související výbavy do vozidel městské hromadné dopravy“ ke splnění níže uvedeného požadavku
technické kvalifikace:
Dodavatel v nabídce k prokázání splnění technické kvalifikace předloží:


seznam významných dodávek / služeb prací ve formě čestného prohlášení realizovaných
dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Dodavatel
splňuje technickou kvalifikaci, pokud v posledních 3 letech realizoval alespoň 1 dodávku/
službu obdobného charakteru a rozsahu. Dodávkou/službou obdobného charakteru
a rozsahu se rozumí dodání palubních počítačů do vozidel MHD nebo vozidel
pro příměstskou dopravu v celkovém součtu za požadované období min. 100 vozidel.“

Tímto si Vám dovolujeme sdělit, že o Vaší žádosti bylo rozhodnuto takto:
DPmÚL v souladu § 11 odst. 1 písm. b) InfZ Vaši žádost odmítá z důvodu, že požadované informace jsou
novou informací, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu.
Odůvodnění:
V rámci zaslané žádosti o informace požadujete informace o technické kvalifikaci uchazeče v rámci
nabídkového řízení, které není zadávacím řízením ve smyslu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a to s ohledem na § 158 odst. 1 ZZVZ.
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Podle § 11 odst. 1 písm. b) InfZ povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud jde o novou
informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen
do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím.
Požadovanou informaci o technické kvalifikaci DPmÚL vyhodnotil jako informaci novou, vznikající
při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, kterým v předmětném případě je rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky. V současné době DPmÚL provádí vyhodnocení doručených nabídek. Příprava
rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky tedy stále probíhá a jsou proto splněny podmínky pro odmítnutí
informace.
Výše uplatněný důvod v podstatě odpovídá důvodu pro odmítnutí žádosti o informace podle § 218 odst. 2
písm. a) ZZVZ, který stanoví, že zadavatel neposkytne podle zákona o svobodném přístupu k informacím
do ukončení zadávacího řízení informace, které se týkají obsahu nabídek a osob, které se podílejí
na průběhu zadávacího řízení. Pro vyloučení pochybností však uvádíme, že DPmÚL nevede zadávací řízení,
neboť jako sektorový zadavatel zadává podlimitní veřejnou zakázku, a proto ani důvod pro odmítnutí žádosti
podle § 218 odst. 2 písm. a) ZZVZ nemůže uplatnit. Uplatňuje však srovnatelný důvod dle § 11 odst. 1 písm.
b) InfZ.
DPmÚL je dále názoru, že sdělení informace obsažené v nabídce jednoho uchazeče jinému uchazeči, kdy
oba se účastní stejného nabídkového řízení, by znamenalo porušení zásady rovného zacházení ve smyslu
§ 6 odst. 2 ZZVZ. Tato zásada se uplatní bez ohledu na předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.
Poskytnutím informace o technické kvalifikaci by přitom došlo ke konkurenčnímu zvýhodnění jednoho
z uchazečů oproti druhému ve výše popsaném nabídkovém řízení.
Je taktéž zřejmé, že požadovaná informace je zjevně běžně nedostupná, což vyplývá z podané žádosti,
ve které je konstatováno, že Vám není známa žádná zakázka, kterou by společnost Bustec s.r.o. mohla
uvést za účelem doložení splnění podmínky technické kvalifikace dle zadávací dokumentace.
Z výše uvedených důvodů tedy DPmÚL nevyhověla žádosti o poskytnutí požadované informace.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení.
Odvolání se podává prostřednictvím DPmÚL jako povinného subjektu, který napadené rozhodnutí vydal.
O odvolání rozhoduje nadřízený orgán, kterým je představenstvo společnosti DPmÚL jako ten, kdo stojí v čele
povinného subjektu (§ 20 odst. 5 InfZ).

S pozdravem

____________________________
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
Ing. Libor Turek, Ph.D.
výkonný ředitel společnosti
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