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Jméno

Vážený pane,

dne 25.9.2018 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu § 13 a následujících dle zákona
č. 106/1999 Sb. ve věci veřejné zakázky „Nájem technického zařízení pro úsekové měření rychlosti v Novodvorské
ulici v Kutné Hoře – Malíně“.
Na Vaše dotazy jsme připravili následující odpovědi:
1) Předpokládaná hodnota zakázky činila zhruba 600.000,- Kč při uzavření smlouvy na jeden rok a cca
1.200.000,- Kč při uzavření smlouvy na dva roky. O delší nájemní době se nikdy neuvažovalo. Z těchto
informací bylo od začátku zřejmé, že hodnota zakázky bude zcela jistě v limitu do 2 mil. Kč. Radou města dne
19.9.2018 schválený text smlouvy s platností na dva roky stanovil měsíční nájemné ve výši 45.000,- Kč
(bez DPH), pronájem zařízení na dva roky dle této smlouvy činí částku 1.080.000,- Kč (bez DPH).
2) Zakázka nebyla zveřejněna na profilu zadavatele, neboť se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž
předpokládaná hodnota byla nižší než 2.000.000,- Kč a dle § 31 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, není zadavatel povinen takovou zakázku zadat v zadávacím řízení za předpokladu, že dodrží zásady
uvedené v § 6 citovaného zákona.
3) Nebyla zveřejněna.
4) Vysvětleno v bodě 2).

5) Od roku 2015, kdy bylo technické oddělení odboru investic, jako správce komunikací, poprvé pověřeno
zajištěním úsekového měření rychlosti pro Kutnou Horu, byly opakovaně poptány snad všechny společnosti
na trhu, které se této problematice v České republice věnují. Většina společností je pouhým překupníkem
služby, smluvně využívají software nutný ke zpracování agendy přestupků právě od společnosti GEMOS
Dopravní systémy, jenž je na trhu s úsekovým měřením dominantním hráčem. Město Kutná Hora tedy od
počátku všech jednání v roce 2015 až dosud jednalo především s uvedenou odbornou společností GEMOS.
I přes vše uvedené, byly opět letos poptány další společnosti, které se na trhu objevily: Doručena byla jen
jedna nabídka a ta opět převyšuje nabídku společnosti GEMOS, se kterou se Město Kutná Hora v těchto
dnech chystá uzavřít smlouvu, na základě přijatého usnesení rady města č. 681/18 ze dne 19.9.2018.
Levnější nabídku na prodej nebo pronájem technického zařízení, včetně potřebného softwaru a při splnění
podmínek Města KH, nikdo za poslední tři roky nepředložil.
Dle našeho názoru, jsme výše uvedeným postupem splnili požadavky a zásady dle § 6 zákona 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.
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