
 

Magistrát města Přerova 

Bratrská 709/34 

750 11 Přerov 2  

ID DS: etwb5sh  

 

                    Dne 26.3.2019 

 

Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k 

informacím 

 

 

Vážení, 

 

žádám tímto laskavě o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu 

k informacím ve věci veřejné zakázky „Zjištění přenosu dat a informací v územní samosprávě 

města Přerova“ uveřejněnou zadavatelem Statutárním městem Přerov dne 20.2.2013 ve 

věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 222199 a zadávanou v rámci Integrovaného  

operačního programu Ministerstva vnitra ČR – výzvy č. 09. 

 

Konkrétně zodpovězení následující otázky: 

o zda dokument, který je přílohou této žádosti (webová stránka) byla zpřístupněna online 

k datu uvedenému v tomto dokumentu (5.12.2011), zejména zda dokumenty níže 

uvedené byly zveřejněny k datu u nich uvedenému 

 Výzva-IOP datum nahrání (5.12.2011 9:37:58) 

 Zadávací dokumentace IOP datum nahrání (5.12.2011 9:38:25) 

 Příloha č. 3 (IOP) datum nahrání (5.12.2011 9:40:48) 

 dodatečná informace č. 1 datum nahrání (20.12.2011 13:21:18) 

 oznameni o zruseni dokumentace 09 IOP datum nahrání (30.12.2011 

16:43:28) 

 

 

Příloha: webová stránka statutárního města Přerova 

S úctou 



Město Přerov
moderní město s mamutí historií
AktualityAkceMapa webu

ENDEPL

Vyhledávání

Samospráva Magistrát O Přerově Turista
Podnikatel



Úvodní strana > Magistrát > Veřejné zakázky a výběrová řízení > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011)

a dle zákona č. 134/2016 Sb. (od 1.10.2016)

Od 1. 9. 2018 je aktivní NOVÝ PROFIL ZADAVATELE, platný od 26. 7. 2018

Základní informace o zadavateli

Zpět

Projektová dokumentace a související poradenské služby 

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: -----

Identifikátor VZ na profilu zadavatele: -----

Datum uveřejnění: 5.12.2011

Lhůta pro odevzdání nabídky: 22.12.2011

Druh zakázky: služby

Specifikace zadávacího řízení: zakázka malého rozsahu

Stav řízení: zakázka byla zrušena

Oznámení zveřejnil: Mgr. Drahomíra Dučáková

Rámcová dohoda: ne

Zavedení DNS: ne

Dělená na části: ne

Podrobnosti:

Zadavatel zakázky:

IČO:

Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 02 Přerov 
I-Město

003 01 825

Forma zakázky: zakázka malého rozsahu

Termín odevzdání nabídek do: 22. prosince 2011, 10:00 hod

Hodnotící kritéria: ekonomická výhodnost

Termín zahájení plnění: únor 2012

Předpokládaný termín ukončení 
plnění:

duben 2012



Seznam uchazečů: 1. EUNICE CONSULTING a.s.

                               2. RELSIE spol. s r.o. (vyloučeni pro nesplnění techn.  kvalif. předpokladu

                               3. AutoCont CZ a.s. (vyloučeni pro nesplnění techn. kvalif. předpokladu)

Minimální nabídková cena: 500 000,- Kč bez DPH

Maximální nabídková cena: 980 000,- Kč bez DPH

Vítěz veřejné zakázky: EUNICE CONSULTING a.s.

Nabídková cena vítěze: 500 000,- Kč bez DPH

Skutečný termín realizace: 6. 3. 2012

Skutečně fakturovaná cena: 500 000,- Kč bez DPH

                                               600 000,- Kč vč. DPH

• Výzva-IOP datum nahrání (5.12.2011 9:37:58) 
• Zadávací dokumentace IOP datum nahrání (5.12.2011 9:38:25) 
• Příloha č. 3 (IOP) datum nahrání (5.12.2011 9:40:48) 
• dodatečná informace č. 1 datum nahrání (20.12.2011 13:21:18) 
• oznameni o zruseni dokumentace 09 IOP datum nahrání (30.12.2011 16:43:28) 

Náhled pro tisk

Navigace

Zpět na Magistrát

Veřejné zakázky a výběrová řízení

• Veřejné zakázky
◦ Veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. (od 1.9.2011)
◦ Veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. (od 1.9.2018)
◦ Uzavřené veřejné zakázky malého rozsahu

• Výběrová řízení
• Volné městské byty
• Realitní web

Aktuality

21.2.2019
Zastupitelé budou jednat v Městském domě, seznamte se s programem
20.2.2019
Průvod s maškarami projde v sobotu Přerovem, před radnicí bude předáno masopustní právo
20.2.2019



Radnice se zajímá o názory seniorů, sociální pracovníci osloví na ulici stovky lidí
19.2.2019
Asfaltové chodníky v Seifertově ulici nahradí zámková dlažba, stav podloží zjistí šest sond
19.2.2019
Akce Sportovec roku 2018 se už blíží. Přijďte si pro volné vstupenky
18.2.2019
Polní ulice se od 11. března uzavře. O objížďkách se jednalo dlouho, dnes padla dohoda
15.2.2019
Cesty v Michalově jsou nasáklé vodou, park se proto pro veřejnost uzavírá
15.2.2019
Cyklopodjezd v Předmostí bude stát přes 13 milionů, město požádá o dotaci na stavbu
15.2.2019
Školu pro zdravotníky čeká zateplení, zatím se připravuje projekt
15.2.2019
Chemik půjde k zemi jen za předpokladu, že město dostane na jeho demolici dotaci
13.2.2019
Tábor v Čekyni měl u jedné z budov propadlé povolení, magistrát teď řeší výjimku
13.2.2019
Prodejna pečiva v místní části je ztrátová, ale potřebná. Radní souhlasí s podporou
Všechny aktuality
Chci zasílat aktuality na e-mail:
Nastavení zasílání

Akce

Všechny akce

Anketa

Nové a aktualizované

• Retro výstava sběratele Pati Horkého
• Retro výstava sběratele Pati Horkého, pohled do instalace
• Jiří Heinz: Valachy
• Jiří Heinz: Valachy, pohled do instalace
• Instalace výstav 2019
• Václav Balát, obrazy, fotografie z vernisáže
• Uzavřené veřejné zakázky malého rozsahu
• Požadavek č. 42 - 29 ks topolů, U Výstaviště, Přerov
• Ztráty a nálezy - vyhledávání v databázi
• Uzavírky pozemních komunikací
• Zápisy z jednání Komise životního prostředí
• Zápisy Rady města

Z úřední desky

• Stavební úpravy základní školy, Za Mlýnem 1250/1, 750 02 Přerov – dodatečné stavební práce
• Stavební úprava chodníku a zastávky BUS ul. Na Návsi, Žeravice
• Energetická opatření Městského domu v Přerově
• Rekonstrukce komunikací ve vnitrobloku za ul. Žižkova v Přerově, stanoviště na tříděný komunální 

odpad Přerov XII-Žeravice, ul. Lapač a úprava a rozšíření kontejnerového stanoviště na tříděný a 
komunální odpad v ulici Svépomoc I

• Rekonstrukce komunikace v ul. Hanácká a Kovářská v Přerově X-Popovicích

Vyhledávání v telefonním seznamu úřadu

Adresy úřadoven pro osobní návštěvu
Občanské průkazy, cestovní doklady, řidičské průkazy, registr vozidel



Základní úřední hodiny magistrátu: 

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

  8.00 - 11.30
  8.00 - 11.30*
  8.00 - 11.30
  8.00 - 11.30*
  8.00 - 11.30*

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 17.00
12.30 - 15.00*
12.30 - 14.30* 

*) veřejnoprávní jednání na pozvání

Magistrát města Přerova
Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2
E-podatelna: posta@prerov.eu
ID datové schránky:  etwb5sh
Telefon: +420 581 268 111
IČ: 00301825, DIČ: CZ 00301825 

Úřední hodiny, kontaktní spojení, podatelnaMěstská policie Přerov
Povinné informace magistrátu dle zákonů, GDPR
InfoKanál, Městský rozhlas do kapsy, registrace a odregistrace SMS
Zasílání novinek a aktualit z webu, registrace a odregistrace
Ztráty a nálezy

MOBILNÍ VERZE WEBU

• Mapa webu
• Prohlášení o přístupnosti
• RSS
• RSS - aktuality
• Webmaster

Přihlášení

Návštěvnost

Celkem přístupů: 22425112

Za týden: 94328

Za den: 19671

Online návštěvníků: 429

Publikační a redakční systém Public4u © 2000-2019



Statutární město Přerov 
Magistrát města Přerova 
Odbor řízení projektů a investic 
Odd. řízení projektů, veřejných zakázek a dotací 
Bratrská 34 
750 11 Přerov 2 
pracoviště: Bratrská 34 
tel.: +420 581 268 111 - ústředna 
fax: +420 581 268 603 
www.prerov.eu 

zza 

4-... nn, 

Naše č.j.: MMPr/072623/2019 
Sp. sk. zn.: 

Vyřizuje: Mgr. Jan Strejček 
Datum: 27.3.2019 

Vážený žadateli, 

statutární město Přerov obdrželo dne 27.3.2019 Vaši žádost ze dne 26.3.2019 O poskytnutí 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinfonnacím, týkající se 
poskytnutí informace ve věci veřejné Zakázky „Zjištění přenosu dat a informací v územní 
samosprávě města Přerova“ uveřejněnou zadavatelem Statutárním městem Přerov dne 
20.2.2013 ve věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 222199 a zadávanou v rámci 
Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra ČR - výzvy č. O9. 

Konkrétně Zodpoveˇzení následujících dotazů.“ 
0 Zda dokument, který je přílohou této žádostí (Webová Stránka) byla Zpřístupneˇna 

Online k datu uvedenému v tomto dokumentu (5.12.2011), Zejména Zda dokumenty níže 
uvedené byly Zveřejněny k datu u nich uvedenému 

O Výzva-[OP datum nahrání (5.12.2011 9:37:58) 
O Zadávací dokumentace IOP datum nahrání (5.1 2.201 I 9:38:25) 
O Příloha č. 3 (IOP) datum nahrání (5.I2.20II 9.`40.`48) 
O dodatečná informace č. I datum nahránı' (20.12.2011 13:21:18) 
O oznameni O Zrusení dokumentace 09 IOP datum nahrání (30.12.2011 

I 6:43:28) 

Statutární město Přerov jako povinný subjekt konstatuje, že Vaší žádosti Ze dne 26.3.2019 
se vyhovuj e v plném rozsahu



0 dokument, který je přílohou žádosti (Webová stránka) byl zpřístupněn online k datu 
uvedenému V tomto dokumentu (5.l2.20ll) a dále výše uvedené dokumenty byly 
skutečně zveřejněny k datu u nich uvedenému. 

S pozdravem 

Ing. Ivana Pinkasová v. r. 
vedoucí odboru řízení projektů a investic 

Za správnost: 
Mgr. Jan Strejček 


