Mgr. Marek
Šimka
advokát a partner

Vysoká škola polytechnická
Jihlava
Tolstého 1556/16
58601 Jihlava

V Brně dne 14. 9. 2018

Žádost o poskytnutí informací podle § 4a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážení,
obracíme se tímto na Vysokou školu polytechnickou Jihlava, IČO 71226401, která je povinným
subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, s žádostí o poskytnutí informací podle § 4a citovaného zákona.
Dovolujeme si tímto požádat o poskytnutí informací souvisejících s modernizací informačního
systému EFA (dále jen „SW EFA“), kterou má provádět společnost EFA Services, s.r.o., se sídlem
Kosinkova 2226/14, Žďár nad Sázavou 7, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 25638831 (dále jen
„Dodavatel“). Dne 26. 6. 2018 byla vystavením objednávky č. 1814000013 uzavřena smlouva
na modernizaci informačního systému EFA. V této souvislosti máme následující dotazy/žádosti:
1. Poskytněte nám prosím celé znění smlouvy na realizaci předmětné objednávky,
a pokud taková smlouva není, nabídku Dodavatele, která byla danou objednávkou
akceptována.
2. Co je předmětem modernizace SW EFA?
3. Je SW EFA ke dni doručení této žádosti na Vysoké škole polytechnické Jihlava nadále
v používání, nebo byl nebo má být v rámci uvedené modernizace nahrazen jiným
informačním systémem?
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4. Poskytněte nám prosím kompletní dokumentaci všech výběrových řízení zadaných
Vysoké škole polytechnické Jihlava, ve kterých byl Dodavatel vítězným uchazečem, a
to v následující struktuře:
a. Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace
b. Subjekty oslovené k účasti v takových výběrových řízeních
c. Na základě jakých kritérií byly vybrány subjekty k oslovení výzvou k účasti v
takových výběrových řízeních
d. Subjekty účastnící se v takových výběrových řízeních
e. Pořadí hodnocení soutěžitelů s uvedením ceny resp. důvodu vyloučení
z výběrového řízení
f.

Rozhodnutí o vítězi daného výběrového řízení

5. Poskytněte nám, prosím, seznam všech daňových dokladů, uhrazených Dodavateli
Vysokou školou polytechnickou Jihlava od data pořízení SW EFA do dne doručení této
žádosti, a to v následující struktuře:
a. Číslo daňového dokladu
b. Stručný popis předmětu plnění
c. Datum zdanitelného plnění
d. Uhrazená částka s informací, zda je částka včetně nebo bez DPH
6. Poskytněte nám, prosím, kopii plného znění všech smluv se všemi dodatky uzavřených
s Dodavatelem a kopii plného znění všech objednávek zadaných Dodavateli Vysokou
školou polytechnickou Jihlava od roku pořízení SW EFA do dne doručení této žádosti, s
rekapitulací v následující struktuře:
a. Název smlouvy/objednávky;
b. Identifikace smlouvy/objednávky;
c. Stručný popis předmětu smlouvy/objednávky;
d. Datum uzavření smlouvy/závazného zadání objednávky;
e. Skutečná hodnota plnění podle smlouvy/objednávky;
f.

Období účinnosti smlouvy/doba plnění objednávky.

Uvedené informace prosím poskytněte sdělením informací v elektronické podobě.
S pozdravem
Mgr. Marek Šimka, advokát
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