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Vážený žadateli, 

 

statutární město Přerov obdrželo dne 3.8.2017 Vaši žádost ze dne 3.8.2017 o poskytnutí 

informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, naše č.j. 

MMPr/100245/2017, týkající se poskytnutí informací v souvislosti s veřejnou zakázkou 

„Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“. Statutární 

město Přerov jako povinný subjekt konstatuje, že Vaší žádosti ze dne 3.8.2017 bylo vyhověno 

v plném rozsahu a na základě Vašeho požadavku Vám níže zasíláme odkazy na požadované 

dokumenty, které byly uveřejněny na profilu zadavatele: 

 

 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Zajištění přenosu dat a 

informací v územní samosprávě města Přerova“, ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných 

zakázek: 483980, identifikátor veřejné zakázky na profilu zadavatele: P13V00000020, 

uveřejněná na portálu zadavatele dne 17. 3. 2014 – jedná se o zakázku zadanou 

formou jednacího řízení s uveřejněním a to v návaznosti na veřejnou zakázku 

P12V00000013, která byla zrušena z důvodu usnesení Rady města Přerova č. 

2785/76/5/2013 ze dne 2. října 2013, v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm. b) 

ZVZ, proto je níže uveřejněn odkaz na zrušenou veřejnou zakázku, kde je zveřejněna 

požadovaná zadávací dokumentace, 

 

 ODKAZ: 

http://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsek

ce=2030&as4uxuser=787160182513805440&scearch=yes&ftext=Zaji%C5%A1t%C4

%9Bn%C3%AD&detail_claim=12425& 

 

 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Zajištění technického 

(odborného) dozoru investora při přípravě a realizaci projektu 9 IOP – Zajištění 

přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova", identifikátor veřejné 

zakázky na profilu zadavatele: P13V00000007, uveřejněná na portálu zadavatele dne 

27. 2. 2013, 



 

ODKAZ: 

http://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsek

ce=2030&as4uxuser=787160182513805440&scearch=yes&idvz=P13V00000007&det

ail_claim=12433& 

 

 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Projektová dokumentace a 

související poradenské služby „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 

města Přerova", uveřejněná na portálu zadavatele dne 5. 12. 2011, která byla následně 

zrušena, 

 

 ODKAZ: 

http://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsek

ce=2030&as4uxuser=787160182513805440&scearch=yes&oddne=5.12.2011&dodne

=5.12.2011&detail_claim=11242& 

 

 zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Projektová dokumentace a 

související poradenské služby „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 

města Přerova", uveřejněná na portálu zadavatele dne 30. 12. 2011, 

 

 ODKAZ: 

http://www.prerov.eu/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=2293&slozka=1922&xsek

ce=2030&as4uxuser=787160182513805440&scearch=yes&oddne=30.12.2011&dodn

e=30.12.2011&detail_claim=11313& 

 

 

 

 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Jan Strejček 

vedoucí oddělení projektů, veřejných 

zakázek a dotací 

Za správnost: 

Bc. Kristýna Čechová 

 

 


