"1) Informace, jaké subjekty (včetně uvedení poddodavatelů) poskytovaly povinnému subjektu
úklidové služby a služby na zajištění ostrahy od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2017.
2) Kopií smluv, na základě kterých bylo povinnému subjektu poskytováno výše uvedené plnění.
3) Informace, zda byly výše uvedené smlouvy uzavřeny na základě zadávacího řízení v režimu
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, případně dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek. Pokud ano, informaci upřesněte o druh zadávacího řízení.
4) Informaci, zda byly některé smlouvy uzavřeny v rámci tzv. jednacího řízení bez uveřejnění,
případně jako veřejná zakázka malého rozsahu.
5) Seznam uchazečů, kteří v rámci zadávacích zařízení na zadání zakázky na úklidové služby či
na zajištění ostrahy, podali nabídku. Tento seznam žádáme poskytnout zvlášť pro veřejné
zakázky na zajištění úklidových služeb a zvlášť pro veřejné zakázky na zajištění ostrahy.
6) Informace, zda povinný subjekt oslovil přímo i některého dodavatele o zajištění výše
uvedených služeb? Pokud ano, kterého dodavatele oslovil povinný subjekt přímo?"

MINISTERSTVO FINANCÍ
Letenská 15
118 10 Praha 1
Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788
ID datové schránky: xzeaauv
E-mail: podatelna@mfcr.cz

V Praze dne 24. 8. 2017
PID: MFCR7XMPZY
Č. j.: MF-23159/2017/10-5
Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane,
na Ministerstvo financí bylo dne 25. července 2017 doručeno Vaše podání se žádostí
o poskytnutí informací (dále jen "Žádost") podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon"). Žádáte o poskytnutí
informací v tomto znění:
"1) Informace, jaké subjekty (včetně uvedení poddodavatelů) poskytovaly povinnému subjektu
úklidové služby a služby na zajištění ostrahy od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2017.
2) Kopií smluv, na základě kterých bylo povinnému subjektu poskytováno výše uvedené
plnění.
3) Informace, zda byly výše uvedené smlouvy uzavřeny na základě zadávacího řízení v režimu
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, případně dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek. Pokud ano, informaci upřesněte o druh zadávacího řízení.
4) Informaci, zda byly některé smlouvy uzavřeny v rámci tzv. jednacího řízení bez uveřejnění,
případně jako veřejná zakázka malého rozsahu.
5) Seznam uchazečů, kteří v rámci zadávacích zařízení na zadání zakázky na úklidové služby
či na zajištění ostrahy, podali nabídku. Tento seznam žádáme poskytnout zvlášť pro veřejné
zakázky na zajištění úklidových služeb a zvlášť pro veřejné zakázky na zajištění ostrahy.
6) Informace, zda povinný subjekt oslovil přímo i některého dodavatele o zajištění výše
uvedených služeb? Pokud ano, kterého dodavatele oslovil povinný subjekt přímo?"
Ministerstvo finance Vám poskytuje požadované informace včetně všech žádaných
příloh, které jsou nedílnou součástí této zprávy.
Dotaz číslo 1):
Informace, jaké subjekty (včetně uvedení poddodavatelů) poskytovaly povinnému subjektu
úklidové služby a služby na zajištění ostrahy od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2017.
Odpověď na otázku číslo 1:
A) Úklidové služby:

V období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2017 byly platné smlouvy na úklidové služby objektů MF
s dodavateli:
•
•
•
•
•
•
•

Sdružení MANOKAMA
Hana Skálová – ECO – PURUS – úklidové práce
ARGUS, spol. s r.o.
SIMACEK HS, spol. s r.o.
FORCORP GROUP spol. s r.o.
GSUS absolutní čistota a.s.
Ing. Pavel Vávra

B) Služby ostrahy:
V období od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2017 byly platné smlouvy o zabezpečení ochrany a ostrahy
objektů MF s dodavateli:
•
•
•

TOP security s.r.o
INDUS, spol. s r.o.
ARGUS, spol. s r.o.

Dotaz číslo 2):
Kopií smluv, na základě kterých bylo povinnému subjektu poskytováno výše uvedené plnění.
Odpověď na otázku číslo 2:
Kopie smluv s výše uvedenými subjekty přikládáme přílohou.
Dotaz číslo 3):
Informace, zda byly výše uvedené smlouvy uzavřeny na základě zadávacího řízení v režimu
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, případně dle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek. Pokud ano, informaci upřesněte o druh zadávacího řízení.
Odpověď na otázku číslo 3:
A) Úklidové služby:
Uvedené smlouvy (úklidové služby) byly uzavřeny na základě zadávacího řízení, a to v
souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
B) Služby ostrahy:
Na základě zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
byly uzavřeny níže uvedené smluvní vztahy (služby ostrahy):
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•
•
•
•

Sdružení MANOKAMA: smlouva byla uzavřena v roce 2004 a 2006 s platností do
roku 2012, přičemž povinnost archivovat smluvní dokumentaci je 5 let a tedy tuto
smlouvu s ohledem na uvedené nepředkládáme;
Hana Skálová – ECO – PURUS: smlouva byla uzavřena v roce 2004 a 2006 s platností
do roku 2012, přičemž povinnost archivovat tuto dokumentaci je 5 let a tedy tuto
smlouvu s ohledem na uvedené nepředkládáme;
SIMACEK HS, spol. s r.o.: smlouva byla uzavřena na rok 2015 – 2017 jako nadlimitní
režim veřejné zakázky;
GSUS absolutní čistota a.s.: smlouva byla uzavřena jako zjednodušené podlimitní
řízení zadávané v prostředí elektronického tržiště;

Dotaz číslo 4):
Informaci, zda byly některé smlouvy uzavřeny v rámci tzv. jednacího řízení bez uveřejnění,
případně jako veřejná zakázka malého rozsahu.
Odpověď na otázku číslo 4:
A) Úklidové služby:
Výše uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě zadávacího řízení, a to v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
B) Služby ostrahy:
Veřejná zakázka malého rozsahu předcházela uzavření smluvního vztahu s dále uvedenými
dodavateli.
•
•
•
•
•
•
•

Hana Skálová – ECO – PURUS
ARGUS, spol. s r.o (2016)
ARGUS, spol. s r.o (2017)
SIMACEK HS, spol. s r.o. (2017)
Ing. Pavel Vávra (2011-2013)
Ing. Pavel Vávra (2013-2014)
FORCORP GROUP spol. s r.o.

Dotaz číslo 5):
Seznam uchazečů, kteří v rámci zadávacích zařízení na zadání zakázky na úklidové služby či
na zajištění ostrahy, podali nabídku. Tento seznam žádáme poskytnout zvlášť pro veřejné
zakázky na zajištění úklidových služeb a zvlášť pro veřejné zakázky na zajištění ostrahy.
Odpověď na otázku číslo 5:
A) Úklidové služby:
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V rámci zadávacího řízení podali nabídku níže uvedení uchazeči:
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Sdružení MANOKAMA
Další uchazeči: dle zákona č. 137/2006 Sb. byla do roku 2012 povinnost archivovat
dokumentaci pouze 5 let – rok 2004 a 2006 proto nepředkládáme.
Hana Skálová – ECO – PURUS – úklidové práce (objekt Janovského)
Další uchazeči: dle zákona č. 137/2006 Sb. byla do roku 2012 povinnost archivovat
dokumentaci pouze 5 let – rok 2004 a 2006 proto nepředkládáme.
Hana Skálová – ECO – PURUS – úklidové práce (objekt Letenská)
Další uchazeči: dle zákona č. 137/2006 Sb. byla do roku 2012 povinnost archivovat
dokumentaci pouze 5 let – rok 2004 a 2006 proto nepředkládáme.
ARGUS, spol. s r.o. (2016)
Další uchazeči: CORA PLUS s.r.o., ZENOVA services s.r.o., Hana Skálová
ARGUS, spol. s r.o. (2017)
Další uchazeči: Hana Skálová, SIMACEK HS, spol. s r.o.
SIMACEK HS, spol. s r.o. (2017)
Další uchazeči: ARGUS, spol. s r.o., Hana Skálová,
SIMACEK HS, spol. s r.o. (2015 – 2017)
Další uchazeči: Ing. Pavel Vávra – EXTRA, IF FACILITY a.s., ABA FACILITY
SERVICES s.r.o., Čistící stroje s.r.o., FORCORP GROUP spol. s r.o., RPM
SERVICE CZ a.s., Bartoň a Partner s.r.o., PROPRETTE s.r.o.
FORCORP GROUP spol. s r.o.
Další uchazeči: Ing. Pavel Vávra, Hana Skálová, SIMACEK HS, spol. s r.o., tytyty
s.r.o., PURUS, spol. s r.o., RENEKO s.r.o., FIDEM s.r.o., MIHA PRAHA Fascility
Management, a.s., P.DUSSMANN spol. s r.o.
GSUS absolutní čistota a.s.
Další uchazeči: SaJ a.s., FORCORP GROUP spol. s r.o., VV TOP s.r.o., ARGUS,
spol. s r.o., Čistící stroje s.r.o.
Ing. Pavel Vávra (2011 – 2013)
Další uchazeči: nebyli, nabídku podal pouze jeden
Ing. Pavel Vávra (2013 – 2014)
Další uchazeči: FORCORP GROUP spol. s r.o.

B) Služby ostrahy:
V rámci zadávacího řízení podali nabídku níže uvedení uchazeči:
•
•
•
•
•

Ing. Pavel Vávra (2013 – 2014)
ARGUS, spol. s r.o.
SECURITAS ČR s.r.o.
CENTR GROUP, a.s.
NOKIKA s.r.o.

Dotaz číslo 6):
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Informace, zda povinný subjekt oslovil přímo i některého dodavatele o zajištění výše
uvedených služeb? Pokud ano, kterého dodavatele oslovil povinný subjekt přímo?"
Odpověď na otázku číslo 6):
Z výše uvedených smluvních vztahů nebyl osloven žádný dodavatel přímo.
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