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Žádost o poskytnutí informací týkající se subjektu Equica, a.s. 

 

 

Dne 04.12.2019 jsme obdrželi Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), kdy jste požádali o poskytnutí 

následujících informací: 

,, 1. Na základě jakých kritérií se Váš orgán rozhodl ve věci zajišťování tzv. sim karet a tarifů se 

subjektem Equica, a.s. se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany (dále jen "Equica, a.s."). 

2. Bylo v této věci vypsáno řádné výběrové řízení? 

3. Má Váš orgán zpracována vnitřní pravidla pro zadávání takovéhoto typu zakázky? 

a. Pokud existují vyjímky, poskytněte prosím písemnost, ze které vyplývají jak vyjímky, tak 

informaci, zda byla v tomto případě poskytnuta a čím je toto podloženo. 

4. Oslovil Váš orgán i jiné společnosti v předmětné věci? Pokud ano, které a poskytněte rovněž 

anonymizovanou komunikaci. 

5. Jakým způsobem proběhl první kontakt se subjektem Equica, a.s.. 

 a. Kdo společnost Equica, a.s. doporučil? 

 b. Kdo vedl první jednání se společností Equica, a.s.? 

 c. Je z tohoto jednání zápis? Pokud ano, tento prosím poskytněte. 

d. Jakým způsobem byla vyhotovena smluvní dokumentace (a její body), kdo tuto vyhotovil  

a na základě jakých kritérií? 

6. Jakým způsobem byla určena smluvní cena za plnění předmětu smlouvy? 

7. Existují další smluvní vztahy mimo výše uvedený mezi Vaším orgánem a subjektem Equica, a.s. 

8. Bude Váš orgán tzv. „administrovat" další veřejné zakázky prostřednictvím externích společností. 

a. Pokud ano, jakým způsobem bude zajištěna transparentní výběr administrátorů zakázek?“. 

 

K Vaši žádosti sdělujeme: 
 

Ad 1)  

Způsob výběru dodavatele prostřednictvím externího administrátora veřejné zakázky byl zvolen po 

definici obsahu a rozsahu veřejné zakázky s ohledem na výši finančního plnění, specifikum 

telekomunikačních služeb, rozsah pověřujících zadavatelů a s ohledem na možnosti administrovat 

veřejnou zakázku vlastními zdroji. 

 

Ad 2)  

Byl proveden průzkum trhu, neboť se jedná o zakázku malého rozsahu, kdy dle zákona č. 134/2016 

Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů nemusí Karlovarský kraj vůbec 

vyhlašovat výběrové řízení, avšak z důvodu ekonomického nakládání s veřejnými prostředky má 

nastaven vnitřní předpisy přísněji v rámci oslovování a výběru dodavatelů. V rámci průzkumu trhu 

byla zjištěna předpokládaná cena veřejné zakázky. S ohledem na její výši byly osloveny 4 subjekty 

s žádostí o zpracování cenové nabídky (viz odpověď na bod 4). Rada Karlovarského kraje schválila 

výjimku z vnitřního předpisu Rady kraje č. PR 06/2018, „Pravidla pro zadávání veřejných zakázek 
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Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi“ zadání veřejné zakázky společnosti Equica 

a.s. na základě předložené nabídky s nejnižší cenou. 

 

Ad 3)  

Ano. Vnitřní předpis Rady kraje je definován v odpovědi č. 2. Všechny výjimky musí být schváleny 

Radou Karlovarského kraje. 

 

Ad 4)  

Ano. V rámci průzkumu trhu byly osloveny 4 společnosti, a to Equica, a.s., RELSIE spol. s r.o., ML 

Strategy s.r.o. a ALTEL Czech s.r.o.  

Celková cena za administraci veřejné zakázky společnosti Equica a.s. je 300 000 Kč bez DPH,        

363 000 Kč vč. DPH. 

Celková cena za administraci veřejné zakázky společnosti RELSIE spol. s r.o. je 359 000 Kč bez 

DPH, 434 390 Kč vč. DPH. 

Celková cena za administraci veřejné zakázky společnosti ML Strategy je 380 000 Kč bez DPH,      

459 800 Kč vč. DPH. 

Společnost ALTEL Czech s.r.o. zpracování cenové nabídky a administraci odmítla.  

 

Ad 5) 

a) Nikdo společnost Equica, a.s. nedoporučil.  

b) Vedoucí Odboru vnitřních záležitostí, vedoucí oddělení hospodářské správy, vedoucí Odboru 

investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje a zaměstnanci oddělení veřejných 

zakázek odboru investic a správy majetku. 

c) Zápis nebyl pořízen. 

d) Příkazní smlouvu připravil odbor legislativní a právní a krajský živnostenský úřad společně  

s odborem investic a správa majetku Krajského úřadu Karlovarského kraje a odborem vnitřních 

záležitostí. 

 

Ad 6) 

Cena byla obsahem cenové nabídky společnosti Equica, a.s. 

 

Ad 7) 

Ne. 

 

Ad 8) 

K dnešnímu datu odbor vnitřních záležitostí Krajského úřadu Karlovarského kraje neplánuje 

spolupracovat na dalších veřejných zakázkách s externím administrátorem. 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

 

 

       


