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Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informací

Vážený pane Bábku,
Ministerstvo financí předalo Generálnímu finančnímu ředitelství dne 13. srpna 2015
Vaši žádost o poskytnutí níže uvedených informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:
„1.
„Zda bylo vydáno zadávací řízení na zhotovení loga, které bylo prezentováno
na veřejnosti, logomanuálu a příp. prezentačních materiálů sloužících k propagaci vládního
návrhu zákona o evidenci tržeb, který dosud nebyl schválen Parlamentem ČR,
2.
v případě, že bylo zahájeno výše popsané výběrové řízení, jaké byly jeho podmínky
a průběh – zejm. o jaký druh výběrového řízení se jednalo, jaká byla kritéria posuzování
nabídek, kolik subjektů se do výběrového řízení přihlásilo,
3.

jaké byly náklady na vytvoření těchto prezentačních materiálů.“
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K Vaší žádosti sdělujeme následující:
Generální finanční ředitelství realizovalo zadávací řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Grafické a propagační služby projektu EET – vytvoření loga a sloganu
pro e-tržby.cz“ (dále jen „VZMR“). Zadávací podmínky včetně hodnotících kritérií jsou
uvedeny ve Výzvě k předmětné VZMR, která je uveřejněna na níže uvedených internetových
stránkách Finanční správy ČR:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejnezakazky/app/RGVmYXVsdFBvcnRhbEFwcGxpY2F0aW9ufEFwbFpha2F6a2FEZXRhaWwuY
XNweD9pZHo9MTQzNjA3NQ%3d%3d
V rámci lhůty pro podání nabídek zadavatel obdržel 4 nabídky. Zadavatel vyloučil
jednoho uchazeče z účasti v zadávacím řízení, a to pro nesplnění zadávacích podmínek.
Zadavatel následně rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Lion Communications
s.r.o., jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější. S vybraným uchazečem byla dne 27. 5. 2015 podepsána smlouva. Náklady
na vyhodnocení loga jsou uveřejněné ve Smlouvě o dílo na výše uvedeném odkazu.
Veřejná zakázka na zhotovení a nákup prezentačních materiálů nebyla vypsána.
Dne 10. 7. 2015 byla vyhlášena veřejná zakázka malého rozsahu „Elektronická
evidence tržeb – zajištění strategie a kreativní části informační kampaně“.
Veškeré informace včetně protokolu o zrušení uvedené zakázky naleznete na níže
uvedené webové stránce Finanční správy ČR.
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejnezakazky/app/RGVmYXVsdFBvcnRhbEFwcGxpY2F0aW9ufEFwbFpha2F6a2FEZXRhaWwuY
XNweD9pZHo9MTU3NTUyMg%3d%3d
Dne 7. 8. 2015 byla vyhlášena nová veřejná zakázka malého rozsahu „Elektronická
evidence tržeb – zajištění strategie a kreativní části informační kampaně“
Veškeré informace k veřejné zakázce naleznete na níže uvedené webové stránce
Finanční správy ČR.
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/verejnezakazky/app/RGVmYXVsdFBvcnRhbEFwcGxpY2F0aW9ufEFwbFpha2F6a2FEZXRhaWwuY
XNweD9pZHo9MTYwMzU5NA%3d%3d
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