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Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 10611999 Sb.
Vážený pane ‚

Na základě Vašeho dopisu ze dne 28. 2. 2012 Vám sdělujeme následující, přičemž k bodu č. 2 a 3
jsme se Vám již vyjádřili v dopise č. j. 0U00585/12 ze dne 5. 3.2012, přesto Vám na ně znovu
odpovíme:

K bodu č. 1) Informace, protokoly a historie změn ve vyvěšeni zadání: .

Po, 13/02/2012 - 18:31 - Uveřejněna výzva SPRAVA, UDRZBAA DODAVKA KLIENTSKYCH
POČÍTAČŮ, SERVERŮ A DATOVÝCH ROZVODŮ, KONFIGURACE A ZABEZPEČENÍ AKTIVNÍCH
PRVKŮ VNITŘNÍ SÍTĚ - zadal pan V. O.
27.2.2012 - cca 17.hod => Opravou chyby v Db zaměněn třídicĺ parametr “Způsob zadánľ‘ z
otevřené řízení (~27)“ na “podle interního pokynu u zakázek malého rozsahu“ - na pokyn pana V. O.

jeho pracovník Ut, 28/02/2012 - 08:38 - V sekci “Historie zakázky“ automaticky přibyl záznam o
vyhodnoceni - přidala I. J. .

Ut, 28/02/2012 - 19:50 - Doplněn komentář o změně parametru “Způsob zadáni“ - zadal pan V. O.

K bodu č. 2) Rozhodnuti o odmítnutí této části žádosti.
Nabídky uchazečů, vč dodatků a příloh Vám nemůžeme poskytnout. Nabídky jsou uchazeči
předkládány aniž jim byly za tímto účelem poskytnuty veřejné prostředky. Bez souhlasu uchazečů
nemůže naše obec jejich nabídky zveřejnit.
Podle ~ 11 odst. 2 písm. a) zák. o svobod, přistup. k in formacím platí, že ~povinný subjekt in formaci
neposkytne pokud jde o in formaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána
osobou, již takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace
souhlasí‘~

K bodu č. 3) Materiály výběrové komise, protokol, detaily vyhodnoceni, závěry

Veškeré informace jsou poskytnuty na našem WEBu:
http://psary.czivereina-zakazka/sprava-udrzba-a-dodavka-klientskuch-pocitacu-serveru-a-datovuch
rozvodu-konfinurace .

http://psary.czlvereina-zakazka/protokol-o-otevirani-obalek-a-hodnoceni-nabidek

http://psary.cz/sites/default/files/prubehzakazky/941 /1 20227protokolooteviraniobalekpodpisy.pdf
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