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Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Žádost ze dne 23. 6. 2017 (doručeno 26. 6. 2017 prostřednictvím datové schránky) 

 

Vážení, 

V souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádáme o následující informace k veřejné 

zakázce malého rozsahu: „Zpracování marketingové strategie jednotné propagace středních 

zemědělských škol“: 

a) Kopie úplného protokolu z otevírání nabídek k výše uvedené veřejné zakázce. 
 

Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 

Odpověď ze dne 10. 7. 2017 

 

Vážený pane, 

dne 26. 6. 2017 byla doručena Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (dále jen „ÚZEI“) 

žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte o kopii úplného protokolu 

z otevírání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu: „Zpracování marketingové strategie 

jednotné propagace středních zemědělských škol“. 

Dle Vaší žádosti o poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám v příloze posíláme požadované 

informace. 
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PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK 

ZADAVATEL 
Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

se sídlem Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 
IČO: 00027251 

právní forma: 331 – státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ČR 
zastoupená Ing. Štěpánem Kalou, MBA, Ph.D., ředitelem 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

Zpracování marketingové strategie jednotné propagace středních zemědělských škol 

4/2017-1010 

 

I. Otevírání obálek: 

 

Otevírání obálek se uskutečnilo dne 6.6. 2017 v 10:05 v sídle zadavatele 
Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2. 

Přítomní členové a náhradníci hodnotící komise: 

 
  

1. Ing. Vojtěch Karpíšek 

2. Bc. Jana Suková 

3. Bc. Jan Vodička, magistr práva, DiS. 

 

 

Hodnotící komise je usnášení schopná. 

 

Hodnotící komise převzala seznam podaných nabídek obsahující celkem 3 (slovy: tři) nabídky, 
které byly podány ve lhůtě pro podání nabídek. Hodnotící komise provedla volbu předsedy. 
Předsedou hodnotící komise byl zvolen Bc. Jan Vodička, magistr práva, DiS. Hodnotící komise 
po provedení kontroly konstatovala, že všechny obálky s nabídkami jsou řádně označeny 
a uzavřeny v souladu se zadávacími podmínkami. Hodnotící komise otevřela 
obálky s nabídkami v pořadí, v jakém byly zadavateli doručeny (podle pořadového čísla 
v seznamu doručených nabídek) a zaprotokolovala následující údaje: 
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Nabídka č. 1 

Obchodní firma nebo název účastníka: MindBridge Consulting a.s. 

Sídlo: Geologická 2, 152 00 Praha 5  

Právní forma: Akciová společnost 

IČO: 28211308 

DIČ: CZ28211308 

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce: ANO 

 

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou 
jednat za účastníka: 

ANO 

Nabídková cena včetně DPH: 1.327.370,- Kč 

 

 

 

Nabídka č. 2: 

Obchodní firma nebo název účastníka: 

 

Arvis s.r.o. 

Sídlo: Smeykalova 478/3, 591 01 Žďár nad 
Sázavou  

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 49444263 

DIČ: CZ49444263 

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce: ANO 

  

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou 
jednat za účastníka: 

ANO 

Nabídková cena včetně DPH: 975.260,- Kč 

 

 

 

Nabídka č. 3: 

Obchodní firma nebo název účastníka: 

 

Než Zazvoní, s.r.o. 

Sídlo: Křenová 89/19, 602 00 Brno 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČO: 03967921 

DIČ: CZ03967921 

Nabídka je zpracována v požadovaném jazyce: ANO 

  

Návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou 
jednat za účastníka: 

ANO 

Nabídková cena včetně DPH: 1.694.000,- Kč 
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Hodnotící komise bude pokračovat v hodnocení a posouzení nabídek na svém dalším jednání, 
které se uskuteční dne 6.6. 2017 ve 13:00 v sídle zadavatele. 

Svým podpisem stvrzuji, že tento protokol odpovídá průběhu jednání hodnotící komise. 

Jméno a příjmení člena/náhradníka Datum podpisu  

Bc. Jan Vodička, magistr práva, DiS., v. r., 

předseda komise 6. 6. 2017  

Ing. Vojtěch Karpíšek, v. r., člen 6. 6. 2017  

Bc. Jana Suková, v. r., člen 6. 6. 2017  

 

 

 

 

Přílohy: Čestná prohlášení o neexistenci střetu zájmů a přijetí závazku mlčenlivosti 

   Seznam podaných nabídek 

vodicka
Text napsaný psacím strojem
Za správnost: Jan Vodička
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ A PŘIJETÍ 
ZÁVAZKU MLČENLIVOSTI 

ZADAVATEL 
Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

se sídlem Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 
IČO: 00027251 

právní forma: 331 – státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ČR 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

Zpracování marketingové strategie jednotné propagace středních 
zemědělských škol 

VZ 4/2017-1010 

 

Já, níže podepsaný/podepsaná, tímto činím čestné prohlášení, že budu zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, které mi budou svěřeny v souvislosti s výše uvedenou 
veřejnou zakázkou. Nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které 
zjistím v souvislosti s výše uvedenou zakázkou. 

Dále tímto čestně prohlašuji, že si nejsem vědom/a žádného střetu zájmů, v němž bych se 
mohl/mohla nacházet ve vztahu k hospodářským subjektům, které předložily nabídku v rámci 
výše uvedeného výběrového řízení. Potvrzuji, že pokud v průběhu výběrového řízení zjistím 
nebo vyjde najevo, že existuje či nastal střet zájmů, neprodleně tuto skutečnost oznámím 
zadavateli, a pokud se zjistí, že střet zájmů skutečně existuje, upustím od další účasti ve 
výběrovém řízení a od všech souvisejících činností. 

Toto prohlášení činím na základě své vážné, pravé a svobodné vůle a jsem si vědom/a všech 
následků včetně trestněprávních vyplývajících z uvedení nepravdivých údajů, případně úkonů 
učiněných v rozporu s tímto prohlášením. 

 

V Praze dne 6. 6. 2017 

Jméno a příjmení: Jana Suková, v. r. 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ A PŘIJETÍ 
ZÁVAZKU MLČENLIVOSTI 

ZADAVATEL 
Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

se sídlem Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 
IČO: 00027251 

právní forma: 331 – státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ČR 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

Zpracování marketingové strategie jednotné propagace středních 
zemědělských škol 

VZ 4/2017-1010 

 

Já, níže podepsaný/podepsaná, tímto činím čestné prohlášení, že budu zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, které mi budou svěřeny v souvislosti s výše uvedenou 
veřejnou zakázkou. Nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které 
zjistím v souvislosti s výše uvedenou zakázkou. 

Dále tímto čestně prohlašuji, že si nejsem vědom/a žádného střetu zájmů, v němž bych se 
mohl/mohla nacházet ve vztahu k hospodářským subjektům, které předložily nabídku v rámci 
výše uvedeného výběrového řízení. Potvrzuji, že pokud v průběhu výběrového řízení zjistím 
nebo vyjde najevo, že existuje či nastal střet zájmů, neprodleně tuto skutečnost oznámím 
zadavateli, a pokud se zjistí, že střet zájmů skutečně existuje, upustím od další účasti ve 
výběrovém řízení a od všech souvisejících činností. 

Toto prohlášení činím na základě své vážné, pravé a svobodné vůle a jsem si vědom/a všech 
následků včetně trestněprávních vyplývajících z uvedení nepravdivých údajů, případně úkonů 
učiněných v rozporu s tímto prohlášením. 

 

V Praze dne 6. 6. 2017 

Jméno a příjmení: Jan Vodička, v. r. 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ A PŘIJETÍ 
ZÁVAZKU MLČENLIVOSTI 

ZADAVATEL 
Ústav zemědělské ekonomiky a informací 

se sídlem Mánesova 1453/75, 120 00 Praha 2 
IČO: 00027251 

právní forma: 331 – státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zemědělství ČR 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA 

Zpracování marketingové strategie jednotné propagace středních 
zemědělských škol 

VZ 4/2017-1010 

 

Já, níže podepsaný/podepsaná, tímto činím čestné prohlášení, že budu zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, které mi budou svěřeny v souvislosti s výše uvedenou 
veřejnou zakázkou. Nezveřejním žádné důvěrné informace, které mi budou sděleny nebo které 
zjistím v souvislosti s výše uvedenou zakázkou. 

Dále tímto čestně prohlašuji, že si nejsem vědom/a žádného střetu zájmů, v němž bych se 
mohl/mohla nacházet ve vztahu k hospodářským subjektům, které předložily nabídku v rámci 
výše uvedeného výběrového řízení. Potvrzuji, že pokud v průběhu výběrového řízení zjistím 
nebo vyjde najevo, že existuje či nastal střet zájmů, neprodleně tuto skutečnost oznámím 
zadavateli, a pokud se zjistí, že střet zájmů skutečně existuje, upustím od další účasti ve 
výběrovém řízení a od všech souvisejících činností. 

Toto prohlášení činím na základě své vážné, pravé a svobodné vůle a jsem si vědom/a všech 
následků včetně trestněprávních vyplývajících z uvedení nepravdivých údajů, případně úkonů 
učiněných v rozporu s tímto prohlášením. 

 

V Praze dne 6. 6. 2017 

Jméno a příjmení: Vojtěch Karpíšek, v. r. 
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