-------- Původní zpráva -------Předmět:Bakalářská práce - sběr dat
Datum:Tue, 26 Apr 2016 14:45:58 +0200
Od:xxxxx
Komu:podatelna@jirkov.cz
Vážené město Jirkov,
v rámci zpracování bakalářské práce s názvem : ,,Analýza vítězné
ceny veřejných zakázek v závislosti na vybraných podmínkách" Vás
prosím o sdělení informací, ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ohledně veřejných zakázek na stavební práce, kde
bylo Vaše město zadavatelem, s názvem :
"Realizace energetických úspor v objektech města Jirkova (3. ZŠ, Nerudova
čp. 1151 a 1152, Městský ústav sociálních služeb, U Dubu 1562)" (datum
uveřejnění 01/2015).
Evidenční číslo VZ na VVZ 497030.
"IPRM Jirkov - parkoviště v ul.Mládežnická, Jirkov, II.etapa - příjezdová
komunikace" (datum uveřejnění 09/2015).
Evidenční číslo VZ na VVZ 521536.
Prosím o následující informace :
Jakým způsobem byla stanovená předpokládaná hodnota veřejné
zakázky(§ 13 a 16 zákona č. 137/2006 Sb.). Prosím o konkrétní způsob
např.: stanovená pomocí cenové soustavy ÚRS projektantem.
Byla požadována jistota dle § 67 zákona 137/2006 Sb.?
Děkuji za pomoc. Cílem práce je analýza a následné kroky ke zlepšení
podmínek veřejných zakázek pro uchazeče i pro zadavatele. Prosím o
zaslání informací nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí. Informace prosím
zašlete na tento E-mail : xxxxxxxxx
S pozdravem xxxxxxxxx
Datum narození : xxxxxxxxx
Adresa bydliště : xxxxxxxxx
ČVUT v Praze, fakulta Stavební
Vedoucí BP je xxxxxxxxx
Výsledky bakalářské práce budou zaslány na MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Předmět:Fwd: Bakalářská práce - sběr dat
Datum:Mon, 2 May 2016 09:37:46 +0200
Od:Jitka Řeháková <rehakova@jirkov.cz>
Komu:xxxxxxxxx
Kopie:Ing.Milan Reiner <reiner@jirkov.cz>

Dobrý den, k Vašemu dotazu uvádíme následující:
"Realizace energetických úspor v objektech města Jirkova (3. ZŠ, Nerudova
čp. 1151 a 1152, Městský ústav sociálních služeb, U Dubu 1562)" (datum
uveřejnění 01/2015).
Evidenční číslo VZ na VVZ 497030.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena projektantem pomocí
cenové soustavy ÚRS.
Jistota dle § 67 zákona byla požadována.
"IPRM Jirkov - parkoviště v ul.Mládežnická, Jirkov, II.etapa - příjezdová
komunikace" (datum uveřejnění 09/2015).
Evidenční číslo VZ na VVZ 521536.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena projektantem pomocí cenové
soustavy ÚRS.
Jistota dle § 67 zákona nebyla požadována.
V případě dalších dotazů se obraťte přímo na mne.
S pozdravem
--

Ing. Jitka Řeháková
odbor majetku města a útvar investic
majetek, veřejné zakázky
Městský úřad Jirkov
nám. Dr. E. Beneše 1
431 11 Jirkov
tel.: 474 616 442
rehakova@jirkov.cz
www.jirkov.cz

