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Poskytnutí informací podle Zákona l06/ 1999 Sb., 0 svobodném přístupu k informacím, 
ve Znění pozdějších předpisu 

\/'ażený pane jcdnateli. 
dne 5.5.2015 byla na Magistrát města Přerova datovou schránkou doručena Vaše žádost o 
poskytnutí infomíacı' podle Zákona č.l()6/1999 Sb.. o svobodném přístupu k infomıacím. ve 
Znění pozdějších předpisu. Vaše žádost obsahuje požadavky na poskytnutí informací 
v elektronicke podobě k veřejné zakázce S nazvem „Generální koordinátor realizace projektu 
IPRM Přerov-Jih. která byla realizována v r.2010. 
V souladu S § 14 odst.5 písm. d) Zákona Vám k bodum 1) až 5) Vaší Žádosti týkajících se 
dokumentace a plnění VZ sdělujeme následující Z 

Vzhledem k objemu naskenovaných dat byly požadované dokumenty odeslány 
prostřednictvím webového úložiště dat: vvwvv.uschovna.eZ na Vaši e-mailovou adresu. Soubor 
dat obsahuje kompletní průběh zadávacího řízení vč. Zadávací dokumentace. Smlouvu 
S vybraným uchazečem vědodatku. dílčí Smlouvy a požadovaný přehled plnění. 
K bodu 6) Zda u případně. která plném' byla předložena v rámci nćì/ˇakého dotačního titulu 
/`u/(O :pıı.\ˇ‹›ł›ı`[é tztľˇdąjť. u /cterý dotační titul Vam sdělujeme následující: 
Všechna plnění realízox ana v rámci u7avřených dílčích smluv S dodavatelem Se týkala žádosti 
O dotace a Zadavatelskć činnosti na projekty Spolutìnancovanć Z Integrovaného operačního 
programu. Zádne' Ztěchto plnění nebylo v ramci rozpočtu jednotlivých projektu uplatněno 
jako Zpusobilý výdaj projektu. 
Tímto považujeme Vaši Žádost dle /żikona Č.106/1999 Sb.. o svobodném přístupu 
k informacím. ve Znění pozdějších předpisu. za vyřízenou. 

S pozdravem

Bc. Bohdana Kalincová 
pověřená vedením odboru
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Statutární město Přerov 
Magistrát města Přerova 
Bratrskć 709/34 
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V Pl'GZe dhé 4. 5.2015 

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č.i06/1999 Sb., O svobodném přístupu 
kinformacím 

Važení, 

obracím se na Vas se žadostí O poskytnutí informací v písemné elektronické podobě podle 
zakona č. l0ó/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dale jen ..zakon“), Vas Žadam 
oposkytnutí dokumentace kveřejné zakazce Snazvem Generální koordinćıtor realizace 
projektů IPRM Přerov-Jih, u které bylo oznamení O zadaní zakazky zveřejněno ve Věstníku 
veřejných zakazek pod Evidenční číslo zakazky: 60048009 a evidenčním číslem 
formuláře: 6004800903001, Schvalena Radou města Přerova dne Zl. 4. 2010. 
Konkrétně Vas Žadame O doložení: 

l) Kompletní zadavací dokumentace, jak byla k dispozici uchazečům, vč. dodatečných 
informací. 

2) Dokumentaci O průběhu veřejné zakazky (protokoly, hodnocení, vyřazovani aj.) 
3) Smlouvu O dílo uzavřenou k této veřejné zakazce, vč. všech přfloh. 
4) Navazující Smlouvy / objednavky na tuto Smlouvu, 
5) Přehled plnění k této veřejné zakazky S uvedením: 

a. Data uzavření navazující Smlouvy / objednavky, 
b. Předmět, rozsah a termin navazujícího plnění, 
c. Cena navazujícího plnění a datum úhrady navazujícího plnění. 

6) Dale Vas Žadame o Sdělení informace Zda, a případně ktera plnění byla předložena 
v ramci nějakého dotačního titulu jako způsobilé výdaje projektu, a který dotační titul. 

ru minimalizovat naklady na vyřízení zadosti dle zakona pro Vas i Společnost 
prosím o Zaslaní dokumentů a přehledy elektronicky na e-mail Společnosti 

nebo datovou Schrankou. 
S pozdravem 

.


