OBEC PSÁRY
Pražská 137
25244 Psáry

JELLY, spol. s r.

0.

Slavíkova 11
12000

Praha 2

Vaše značka:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Psárech dne

-

0U100585112

Iva Janečková

05.03.2012

Výzva obci a žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1 999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
-

Vážený pane

‚

zasíláme požadované informace k Vaši žádosti podané v dopise „výzva obci“
1.

Smlouvy Vám již byly na Vaše přáni zaslány dříve. Dodatek o ukončení smluv zasíláme
v příloze.

2.

Přehled všech faktur Se společnosti WeDoIT.cz s.r.o Od počátku spolupráce je také přiložen.
Pokud tento přehled nebude dostačující, pokusíme se Vám je naskenovat.

3.

Tento bod Se týká obsahu nabídek podaných v rámci výběrového řízeni na provozováni
správy IT pro obec Psáry.
Podle ~ 2 výše uvedeného zákona se povinnost poskytovat informace týká dvou okruhů
informaci, a to:
a. vztahující se k působnosti povinných subjektů,
b.

informace vztahující se k rozhodovací činnosti subjektů, kterým zákon svěřuje
rozhodováni o právech, právem chráněných záimech nebo povinnostech fyzických
nebo právnických osob v oblasti veřejně správy.

Informaci, kterou konkrétně požadujete, se nevztahuje ani k jednomu z výše uvedených
okruhů skutečnosti, ale týká se ryze obchodní nabídky. Pokud se týká smluv, se kterými je
spojen vznik skutečných nebo potenciálnich nákladů hrazených z rozpočtu obce,
respektujeme Vaše právo na jejich předloženi. V případě nabídek do výběrového řizeni ale
takové právo neexistuje a Vaší žádosti nelze vyhovět.
Tento bod proto v souladu s ustanovením ~ 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., O
svobodném přistupu k informacím, v platném zněni, odkládám.
4.

Detailní vyhodnoceni hodnotící komisí je zveřejněno na našich webových stranách a to:
http://Dsary.czlverejna-zakazka/vyhodnoceni-nabidek-na-spravu-pocitacove-site-ou
V případě nedohledatelnosti se na nás obrat‘te, rádi Vám poradíme.

S pozdravem,

Iva Janečková
Asistentka starosty
iČ: 00241580 Tel: 241940454 Fax: 241940514 e-mail: info(&~psarv.cz http://~v.psarv.czI
Bankovní spojení: čs as. Praha 2 č.ů.: 2373434910800
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DODATEK
KE SMLOUVĚ O ZAJISTOVMÍ SERVISNÍ CINNOSTI
A
KE SMLOUVĚ O NÁJMU S NÁSLEDNOU KOUPÍ
.

Mže uvedeného dne. měsíce a roku se smluvní s&any:

Obec Psáry
Jednající panem Mil anem Váchou, starostou
IC: 00241580
se sídlem Psáry. Pražská 137,
25244
(dálejen „objednatel“ a „nájemce“)

psč

na straně jedné
a

WeDoIT.cz s.r.o.
se sídlem Praha 2, Vinohrady. Korunní 1030/32, PSC 12000
IČ 246 90 775, Dič CZ 24690775
zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem ‚‘Praze, odd. C vi. 166405
za lcteroujednají jednatelé, pan Jakub Kohn a pan Ing. Tomáš Krajča
(dálo jen „poskytovatel“ a ‚.pronajímatel“)

.

na straně druhé
vzhledem k tornu, že:
(a) objednatel v červnu 2011 realizoval výběrové řízení na dodavatele správy počítačové
sítě Obecního úřadu Psán‘, ve kterém nabídka poskytovatele byla vybrána jako
nejvhodnější;
(b) na základě výsledku výběrového řízení. uvedeného pod písm. (a). byla mezi
objednatelem a poskytovatelem uzavřena dne 11.8.2011. Smlouva o zajišťováni
servisní činnosti, schválená usnesením rady Obce Psáry Č. 112/16-2011 ze dne
27.6.2011, a dále byl.a mezi nájemcem a pronajímatelem uzavřena dne 11.82011.
Smlouva o nájmu s následnou koupí. schválená usnesením rady Obce Psáry Č. 136/2 12011 ze dne 27.7.2011;
(c) z v\jádření autorizovaného partnera společnosti Microsoft. společnosti DAQUAS,
s.r.o., vyplývá. že část předmětu plnění výše uvedených smluv pronájem licence
k software nájemci (objednateli) odporuje licenčním podmínkám k produktům
společnosti Microsoft, tedy že pronajímatel nemá oprávnění software, který byl
předmětem smlouvy, pronajmout další osobě,, a tudíž plněním smluv by mohla být
porušena práva třetích osob a takové užití software by mohl.o být označeno jako
‚

—

protiprávní;

dohodly na tomto
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Dodatku ke Smlouvě o zajišťování servisní činnosti a ke Smlouvě o nájmu s následnou
koupí:
Smluvní strany se dohodly na torn, že smluvn.í vztah, založený Smlouvou o zajišťování
servisní čirmosti a Smlouvou o nájmu s následnou koupi. ukončuji dohodou ke dni uzavření
smlouvy s dodavatelem správy počítačové sítě Obecního úřadu Psár (včetně dodávky HW a
SW), s nímž bude objednatelem uzavřena smlouva na základě výsledku nově vyhlášeného
výběrového řízení na dodavatele správy počítačově sítě Obecního úřadu Psáry. nejpozději
však ke dni. kdy uplynou tři měsíce od uzavření tohoto dodatku..

Smluvní strany prohlašují a stvrzují podpisy, že terno dodatek si řádně přečetl.y a že je
projevem jejich pravé a svobodné vůle.
V Psárecl, dne

22 -12- 2011

27 -12- ‘P11

V Praze dne

Za objednatele (nájemce):

Za poskytovatele (pronajímatele):

Obec Psáry
Milan Vácha, starosta

Jakub Kohn, jednatel

lSchváieno usnesením ~
P~ ~

L

‚
«‘~ťÍí61Tcz ss.o.
Ing. Tomáš Krajča, jednatel

s.r.o

Korunní 1030/32, 120 00 ~mh9 2

IČ; 24690775 DIČ: 022459Q775
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Datum tisku

Kniha došlých faktur jeden dodavatel

Strana

-

Poř~ Č.

Účel platby

Dodavatel

27.02.2012

Došlo

1

Částka

Placeno
2100463

2100464

2100519

WeDoIT.cz s.r.o.
Korunní 1030/32
WeDoIT.cz s.r.o.
Korunní 1030/32

2100520
2100583
2100584

2100585

Praha2

WeDoIT.cz aro.
Korunní 1030/32

Praha2

2100597

2100647

2100648
2100673

2100738

2100739

Celkem

10.10.2011

5 94000 Kč

10.10.2011
10.10.2011

mobilní aplikace Toucdhdowm Exchan

09.11.2011
16.11.2011

1 080,00 Kč

nájem IT vybaveni 3/48

09.11.2011

5 92000 Kč

16.11.2011

Praha2
antíspam GFI Mailessentials pro 15

Praha2

Praha 2

5 940,00 Kč

18.11.2011

8 472,00 Kč

05.12.2011
07.12.2011

5 920,00 Kč

05.12.2011
07.12.2011

5 940,00 Kč

NOTEBOOKs příslušenstvím -knihovl2.12.2011

18 327,00 Kč

-

Správa

počitačovésítě 11/11

Praha2

WeDolT.cz s.r.o.

Sc

09.11.2011
16.11.2011
23.11.2011

nájem IT vybavení 4/48

WeDoIT.cz s.r.o.

5 920,00 Kč

10.10.2011

správa počítačové sítě 10/11

WeDoIT.cz aro.
Korunní 1030/32

14.12.2011
nájem lTvybavenis/48-12/2011

31.12.2011

5 920,00 Kč

správa počítačově sítě 12/11

31.12.2011

5 940,00 Kč

Praha 2

WeDoIT.cz s.r.o.

Korunní 1030/32

správapočítačovésítě9/11

Praha2

Praha 2

Korunní 1030/32

5 940,00 Kč

-

WeDoIT.cz aro.
Korunní 1030/32

Korunní 1030/32

13.09.2011
21 .09.2011

-

WeD0IT.cz aro.

Korunní 1030/32

správapočítačověsítě8/11

nájem IT vybavení 2/48

WeDoIT.cz aro.

Korunní 1030/32

5 92000 Kč

Praha2

WeDoIT.cz aro.
Korunní 1030/32

WeDoIT.cz s.ro.
Korunní 1030/32

13.09.2011
21.09.2011

Praha 2

WeDoIT.cz s.r.o.

Korunní 1030/32

n*m IT vybaveni - 1/48

Praha 2

Praha 2
87 179,00 Kč

K~1VI~V. S

advoka:n kancel~r s

I~w cř9ce

JELLY, spol. s

r.o.
~‚

ředitel společnosti

Slavíkova 1730 11
12000 Praha2
DOPORUČENĚ
V Praze, dne 27. února 2012
Věc:

Odpověd‘ na „Výzvu obci“ ze dne 20. února 2012

Vážený pane
dovolte mi, abych v právním zastoupení Obce Psáry reagoval na Váš dopis ze dne
20.2.2012, označený „Výzva obci“ a adresovaný radním a zastupitelům obce, a abych navázal
na naši předchozí korespondenci v této věci.
Ve svém dopise uvádíte: Jelikož obec ukončila dodatkem spolupráci s vítězem VŘ a
vypisuje výběrové řízení nové‘ aniž by projevila sebemenší snahu s námi jednat, jsem nucený
konat.“
K tomu jsem nucen konstatovat, že:
1) ukončeni spolupráce s vítězem předchozího výběrového řízení‘ firmou WeDoIT s.r.o.
v zájmu odstranění nejasností a pochybností týkajících s licenčních oprávněni
poskytnutých právě uvedenou firmou je v intencích Vaší předchozí argumentace
ohledně pochybnosti o oprávnění k poskytnutí licencí k užívání software, a proto
nerozumíme tomu, zda uzavření dodatku vnímáte pozitivně nebo negativně resp.
zjakého důvodu;
2) není nám jasné, o čem by obec mělas Vámi jednat, resp. proč by jednáni s vaší firmou
mělo být nějakou alternativou k vypsáni nového výběrového řízení, které je
standardním postupem k vyhledání dodavatele nebo poskytovatele služby pro obec.
Z výše uvedeného vyplývá, že se domáháte blíže nekonkretizovaného „jednání“ s obcí, které z
hlediska právních vztahů mezi obcí jakožto zadavatelem a Vaší společností jakožto
potenciálním uchazečem nepovažujeme za opodstatněné a dokonce ani vhodné, je-li vypsáno
nové výběrové řízení.
Znovu opakuji, že nejsme toho názoru, že by firma JELLY, spol. r.o. měla vůči obci jakékoli
právní nároky, které by měly být předmětem jednání. Ani ze skutečnosti, že bylo vypsáno
nové výběrové řízení, nevyplývá, že by se obec dopustila porušení právní povinnosti
s následkem poškození Vaší společnosti. Důvodem vypsání nového výběrového řízení bylo
zpochybnění, zda WeDoIT s.r.o. má právní kapacitu a oprávnění přenechat software spolu
s hardware do užívání třetí osobě tj. obci Psáry, tj. nejasnost o právní schopnosti dříve
vybraného dodavatele. To ale neznamená, že by obec vypsala předchozí výběrové řízení
vadně nebo že by jinak pochybila.
V úctě
JUDr. Pavel Musil, Ph.D., advokát
Hellichova I 118 OO Praha
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