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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Dopravní podnik hl. města Prahy, akciová společnost, se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 
Praha 9, IČO: 00005886, obdržel dne 25.03.2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „InfZ“), v níž žádáte o informace k níže 
uvedeným dotazům: 

  „ V souladu se zákonem č.  106/1999 Sb„ o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádáme                
o  poskytnutí  následujících   informací  ohledně  sektorové  veřejné  zakázky   a  názvem 
„Dodávky výstrojních součástí", č. j. 1000230053, a to konkrétně o následující informace: 

1) zda byla tato sektorová veřejná zakázka „Dodávky výstrojních součástí" realizována, 
 2) za jakou cenu byla veřejná zakázka realizována,  
 3) který dodavatel podal nejvýhodnější nabídku v rámci předmětné veřejné zakázky, 
 4) který dodavatel byl pro realizaci uvedené veřejné zakázky vybrán.“ 

 
V návaznosti na Vaše výše uvedené dotazy Vám sdělujeme následující.  
Ad 1) Poptávkové řízení „ Dodávky výstrojních součástí ", č.j. 1000230053  bylo rozděleno celkem na pět 

částí. Části 1, 3 – 5 již byly vyhodnoceny a v současné době dochází k podpisu smlouvy 
s vybranými uchazeči. Část č. 2 nebyla k datu vyřízení Vaší žádosti vyhodnocena. 

 
Ad 2) Níže uvádíme vítězné nabídky za jednotlivé již vyhodnocené části s uvedením celkové nabídkové 

ceny: 
• část 1 – dodávky košil a polokošil – nejvýhodnější nabídka: OTO ČR s.r.o., IČO: 264 33 371 – 

1.909.010,- Kč bez DPH; 
• část 2 – dodávky bund – nejvýhodnější nabídkou by měla být nabídka společnosti HUSKY CZ     

s.r.o., IČO: 251 01 625 za nabídkovou cenu 1.749.400,- Kč bez DPH; jak je již však shora 
uvedeno, nebyla dosud tato část 2 vyhodnocena, logicky tudíž ani uzavřena smlouva. 

• část 3 – dodávky kalhot, sukní, sak a vázanek – nejvýhodnější nabídka: OTO ČR s.r.o., IČO: 264 
33 371 – 1.488.310,- Kč bez DPH; 

• část 4 – dodávky ponožek, čepic, rukavic, šál a svetrů – nejvýhodnější nabídka: Ing. Slavka 
Kylarová, IČO: 050 45 967 – 544.470,- Kč bez DPH; 

• část 5 – dodávky dispečerských čepic – nejvýhodnější nabídka: Ing. Slavka Kylarová – 14.000,- 
Kč bez DPH. 

Váš dopis značky / ze dne 25.03.2020 

naše značka 2020/26/900200 

vyřizuje / linka  
 

místo odeslání / dne Praha/ 03.04.2020 

 

 

http://www.dpp.cz/
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Ad 3) Viz odpověď č. 2. 
 

Ad 4) Viz odpověď č. 2. 
 

  ……………………………………                     
Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

  
vedoucí odboru Právní 

http://www.dpp.cz/



