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Poskytnutí informace na žádost podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor majetkoprávní obdržel dne 28.8.2017 Vaši
žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,InfZ“), o poskytnutí informací ve znění:
„S odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále také jen „InfZ“), v souvislosti se změnou ve financování elektronických tržišť a změně
právního rámce pro jejich další využívání ze strany orgánů státní a veřejné správy od 1. 7. 2017,
žádám o poskytnutí níže uvedených informací.
1. Využíváte v rámci povinné elektronické komunikace v zadávacích řízeních od 18. dubna 2017
Národní elektronický nástroj nebo elektronické nástroje či elektronická tržiště komerčních
poskytovatelů?
2. Pokud využíváte elektronické nástroje či elektronická tržiště komerčních poskytovatelů, uveďte
prosím které konkrétní elektronické nástroje či elektronická tržiště, a na základě jakých smluvních
vztahů. V případě absence kopií smluv či objednávek v rámci evidence Registru smluv Vás dále
žádám o jejich zpřístupnění.
3. V případě, že využíváte i po 1. 7. 2017 elektronické nástroje či elektronická tržiště komerčních
poskytovatelů, který model financování tzv. základních a případných dalších služeb e-tržišt ze
strany komerčních poskytovatelů IEN (tj. funkcionalit nezbytných pro realizaci celého procesu
zadání veřejné zakázky) v rámci Vámi zadávaných veřejných zakázek využíváte:
a) Financování ze strany zadavatele fixním poplatkem, či
b) Financování formou provize hrazené ze strany vybraných dodavatelů,
c) Jiný, prosím uvést konkrétně jaký.
4. Kolik stály Váš úřad služby IEN ze strany komerčních poskytovatelů v jednotlivých letech až do
30. 6. 2017.
5. Zároveň Vás žádám o zpřístupnění všech smluv uzavřených buď přímo Vámi nebo Vámi
zakládanými nebo zřizovanými organizacemi v posledních pěti letech se společností QCM, s.r.o.,
Tender systems s.r.o. a SYNTAXIT, s.r.o.“

V souladu s ustanovením § 14 InfZ Vám tímto požadované informace poskytujeme elektronicky
prostřednictvím datové schránky.

K bodu č. 1
Městská část Praha 10 je veřejným zadavatelem dle §4 odst. 1) písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Povinnost elektronické komunikace mezi zadavatelem a
dodavatelem dle § 211 odst. 3) ZZVZ se na m.č. Praha 10 v souladu s § 279 odst. 2) ZZVZ tedy vztahuje
až od 18.10.2018. Z tohoto důvodu m.č. Praha 10 nevyužívá v rámci povinné elektronické komunikace
v zadávacích řízeních od 18. dubna 2017 Národní elektronický nástroj nebo elektronické nástroje či
elektronická tržiště komerčních poskytovatelů.

K bodu č. 2
M.č. Praha 10 využívá profil zadavatele, který je elektronickým nástrojem dle § 28 odst. 1) písm. j)
ZZVZ. Jiné elektronické nástroje nepoužívá. Aktivní profil zadavatele má zřízen na adrese
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMCPraha10. Kopii smlouvy se společností Tender
systems s.r.o. ( původně GORDION, s.r.o. ), která je provozovatelem portálu Tender Arena (dříve
eGORDION) přikládáme.
Do roku 2012 m.č. Praha 10 využívala jako profil zadavatele portál na adrese https://www.vhodneuverejneni.cz/profil/00063941. Tento profil zadavatele již není aktivní.

K bodu č. 3
M.č. Praha 10 nevyužívá žádné elektronické tržiště, tedy není aplikován žádný model financování tzv.
základních a případných dalších služeb e-tržišť ze strany komerčních poskytovatelů IEN (tj. funkcionalit
nezbytných pro realizaci celého procesu zadání veřejné zakázky). Vzhledem k této skutečnosti a
formulaci Vaší žádosti není na další podoby otázky, vztahující se ke konkrétnímu využívání těchto
nástrojů, odpovídáno.

K bodu č. 4
V následující tabulce uvádíme částky vč. DPH, které m.č. Praha 10 vynaložila na služby komerčních
poskytovatelů IEN v letech 2013 – 2017 (stav k 30.8.2017).
rok
2017
2016
2015
2014
2013

QMC, s.r.o.
4.840,00 Kč
7.260,00 Kč
7.260,00 Kč
7.260,00 Kč
7.260,00 Kč

Poznámka Měsíčně 605 Kč za archivaci dat

Tender systems s.r.o.
6.588,00 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
12.100,00 Kč *
* Poplatek za překročení
kapacity dat na profilu

K bodu č. 5
V příloze zasíláme kopii smlouvy se společností Tender Systems, s.r.o. ( původně GORDION, s.r.o. ).
Se společností QCM, s.r.o. nebyla uzavřena smlouva, pouze je placen poplatek za archivaci dat na
základě samostatných objednávek.
Se společnosti SYNTAXIT, s.r.o. m.č. Praha 10 v minulosti nikdy nespolupracovala.
S pozdravem
Ing. Filip Koucký
Vedoucí odboru majetkoprávního

,,otisk razítka“

,,podepsáno elektronicky

Sídlo: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Pracoviště: Vršovická 68, 101 38 Praha 10
IČ: 00063941
Bankovní spojení:

Úřední hodiny:
Po, Stř 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
Čt
8.00 - 12.00

tel.: +420 267093
fax: +420
http://www.praha10.cz
e-mail: posta@praha10.cz

