OBEC VELKÁ POLOM
ROK 2012
Databáze poskytnutých informací dle zákona 106/1999 Sb.
Povinně zveřejňované informace dle § 5 odst. 3 zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
Zákon o svobodném přístupu k informacím je obecně závaznou právní normou, která
zajišťuje právo veřejnosti na informace, které mají k dispozici státní orgány, územní
samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce, jakož i další subjekty, kterým zákon
svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických
nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací
činnosti Zákon obsahuje taxativní výčet informací, které povinný subjekt musí zveřejnit. Mezi
povinně zveřejňované informace se řadí i ty informace, které povinný subjekt poskytl
individuálním žadatelům. Podle § 5 odst. 3 zákona povinný subjekt do 15 dnů od poskytnutí
informací na žádost zveřejní tyto informace způsobem umožňujícím dálkový přístup.
O informacích poskytnutých v jiné než elektronické podobě nebo mimořádně rozsáhlých
elektronicky poskytnutých informacích, postačí zveřejnit doprovodnou informaci, vyjadřující
jejich obsah.
___________________________________________________________________________
Informace o veřejné zakázce s názvem „Obec Velká Polom – osobní auto“
Informace zpracovala: dne 19.06.2012, Ing. Pavlína Mučková, tajemnice obecního úřadu
Informace zveřejněna dne 19.06.2012
Předmět žádosti:
Dne 15.2.2012 byla vyhlášena zadavatelem veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Obec
Velká Polom – osobní auto“. Žadatel požaduje poskytnutí informace: jakému dodavateli
(dodavatelům) byla výše uvedená veřejná zakázka zadána (název, sídlo, IČ) a jakou
nabídkovou cenu ve výběrovém řízení předložili.
Poskytnutí informace:
Seznam obeslaných dodavatelů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Obec
Velká Polom – osobní auto, nabídková cena obeslaných dodavatelů vč. DPH:
1.
2.

ADIV, spol. s r.o., Opava, Olbrichova 632/5,PSČ 746 01, IČ 136 42 391, nabídková cena
vč. DPH 282.150,- Kč;
AUTOCENTRÁLA s.r.o., Hlučín, Markvartovická 7, PSČ 748 01, IČ 483 90 747 nabídková
cena vč. DPH 284.000,- Kč;

3.
4.
5.

RT TORAX, s.r.o., Ostrava, Zábřeh, Rudná 100, č.p. 2378, PSČ 700 30, IČ 603 19 305
nabídková cena vč. DPH 292.250,- Kč;
Lumír Tvarůžka, Čavisov, Chrudimská 92, PSČ 747 64, IČ 121 20 944 nabídková cena vč.
DPH 293.000,- Kč;
SAMOHÝL MOTOR ZLÍN a.s., Zlín, Tř. T. Bati 642, PSČ 763 02, IČ 255 11 165, nabídková
cena vč. DPH 291.600,- Kč;

Ostatní informace k veřejné zakázce naleznete na webových stránkách obce Velká Polom
v odkaze veřejné zakázky obce Velká Polom – výběrová řízení, realizované dodávky a
služby.

