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Váš dopis zn.  

Ze dne 24. 5. 2017 

Naše zn. 24676/2017-SŽDC-GŘ-O27 

Vyřizuje  

Telefon  

Mobil  

E-mail  

Datum 8. 6. 2017 

 
Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane  , 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, (dále jen SŽDC) obdržela dne 24. 5. 2017 Vaši žádost 
dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
InfZ), ve které požaduje poskytnutí následujících informací: 

Informace ke smlouvě č. 1959366 – Smlouva o dílo na realizaci stavby „Statické zajištění objektů v obvodu 
OŘ UNL“, konkrétně: 

1) seznam nabídek dle názvů společností 

2) vyhodnocení nabídek s odůvodněním, co vedlo uzavřít smlouvu s IM-stav Praha s.r.o. 
a IM-stav Praha DS a.s. 

3) Jaký je rozdíl uzavření smlouvy na dvě rozdílné společnosti, které jsou ekonomicky provázané a tudíž 
není možné zvýšit jakkoliv záruky kvality a odvedené práce? 

Vaší žádosti o poskytnutí informace dle InfZ se vyhovuje. 

K bodu 1 a 2 Vám sdělujeme, že byla obdržena jedna nabídka společnosti firem IM – stav Praha s.r.o. 
(vedoucí společník) a IM – stav Praha DS a.s. Část protokolu o jednání hodnotící komise, která obsahuje 
Vámi požadované informace, Vám posíláme v příloze. 

K bodu 3 Vám sdělujeme, že v rámci výběrového řízení, po vyhodnocení doručené nabídky, na realizaci 
veřejné zakázky „Statické zajištění objektů v obvodu OŘ UL“ uzavřel zadavatel smlouvu o dílo s jedním 
zhotovitelem, neboť přijatá nabídka tohoto jednoho uchazeče splnila po obsahové stránce podmínky výzvy. 
Uchazeč podal nabídku jako jeden subjekt, jedná se o společnost dvou firem, která byla založena smlouvou 
o společnosti. Smlouva byla poskytnuta zadavateli již s podanou nabídkou. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Jakub Ptačinský 

ředitel odboru komunikace 
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