
statutární město Havířova       Bystřice 18.08.2017 

Svornosti 86/2, 736 01  Havířov-Město 

 

 

Věc: Žádám o poskytnutí informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím  

 

 

Jménem společnosti xxxxxxxxxxxxxx žádám o poskytnutí informací souvisejících se 

zjednodušeným podlimitním řízením č. j. MMH/43835/2017, sp. zn. OPS/43835/2017, 

k veřejné zakázce „Modernizace MSH Havířov – II. etapa, 2. část“, ev. č. 

ZPŘ/196/OSRM/17, konkrétně žádám: 

 

ii) o sdělení jmen, resp. obchodních firem účastníků zjednodušeného podlimitního řízení 

č. j. MMH/43835/2017, sp. zn. OPS/43835/2017, k veřejné zakázce „Modernizace 

MSH Havířov – II. etapa, 2. část“, ev. č. ZPŘ/196/OSRM/17, kteří nabídli variantu 

k Rychlouzávěru ve zjednodušeném podlimitním řízení č. j. MMH/43835/2017, sp. zn. 

OPS/43835/Jo/2017, k veřejné zakázce „Modernizace MSH Havířov – II. etapa, 2. 

část“, ev. č. ZPŘ/196/OSRM/17; 

 

iv) o sdělení, zda ve zjednodušeném podlimitním řízení č. j. MMH/43835/2017, sp. zn. 

OPS/43835/Jo/2017, k veřejné zakázce „Modernizace MSH Havířov – II. etapa, 2. 

část“, ev. č. ZPŘ/196/OSRM/17, byly předloženy technické listy nebo jiné 

dokumenty, ve kterých je zmíněn Rychlouzávěr, kromě dokumentů, které předložila 

společnost BERNDORF BÄDERBAU s.r.o., a o sdělení jejich názvů; 

 

v) o sdělení jmen, resp. obchodních firem účastníků zjednodušeného podlimitního řízení 

č. j. MMH/43835/2017, sp. zn. OPS/43835/2017, k veřejné zakázce „Modernizace 

MSH Havířov – II. etapa, 2. část“, ev. č. ZPŘ/196/OSRM/17, kteří předložili 

dokumenty uvedené v bodě iv); 

 

vi) o sdělení, zda byly ve zjednodušeném podlimitním řízení č. j. MMH/43835/2017, sp. 

zn. OPS/43835/2017, k veřejné zakázce „Modernizace MSH Havířov – II. etapa, 2. 

část“, ev. č. ZPŘ/196/OSRM/17, předloženy technické listy nebo jiné dokumenty, ve 

kterých je zmíněna jakákoliv varianta Rychlouzávěru, a o sdělení jejich názvů; 

 

vii) o sdělení jmen, resp. obchodních firem účastníků zjednodušeného podlimitního řízení 

č. j. MMH/43835/2017, sp. zn. OPS/43835/2017, k veřejné zakázce „Modernizace 

MSH Havířov – II. etapa, 2. část“, ev. č. ZPŘ/196/OSRM/17, kteří předložili 

dokumenty uvedené v bodě vi); 

 

 

         xxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                                                                          xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV        
Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 
 

 

 

VÁŠ DOPIS Č. j.: 

 

 

žádost o informaci 

ZE DNE:     18.08.2017 

NAŠE Č. j.:            MMH/84873/2017 

NAŠE Sp. zn.: I/40/2017 

POČET STRAN DOPISU: 1 

  

VYŘIZUJE:   xxxxxxxxxx 

TEL.: xxxxxxxxxx 

FAX: xxxxxxxxxx 

E-MAIL: xxxxxxxxxx 
  

DATUM: 05.10.2017 

 

 

 

Poskytnutí informací podle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace Vám sdělujeme následující:  

 

K bodu ii) žádosti 
Nikdo z účastníků zadávacího řízení nenabídl variantu k rychlouzávěru. 

 

K bodu iv) a v) žádosti 

Jediná zmínka o rychlouzávěru je v Položkovém rozpočtu stavby (samostatný rozpočet 

položky 934R01 Vybavení bazénu), který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo. Jedná se o 

dokument, který statutární město Havířov, jakožto zadavatel předmětného zadávacího řízení 

poskytlo uchazečům za účelem zpracování nabídkové ceny. Kromě společnosti BERNDORF 

BÄDERBAU s.r.o. předložila položkový rozpočet společnost STASEKO PLUS s.r.o. ve své 

nabídce. 

 

K bodu vi) a vii) žádosti  
Nebyly předloženy žádné technické listy ani jiné dokumenty, ve kterých by byla zmíněna 

jakákoliv varianta k Rychlouzávěru.  

 

S pozdravem 

 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Příloha 0      

 

xxxxxxxxxxxxxxx 
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