ODBOR MARKETINGU A VNĚJŠÍCH VZTAHŮ
ODDĚLENÍ INFORMACÍ A STYKU S VEŘEJNOSTÍ
čj.: KUJCK/497/2010/OMVV/2

datum: 18. 1. 2010

vyřizuje: Linda Věrná, DiS.

telefon: 386 720 225

Odpověď na žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Vážený pane,
na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 6. ledna 2010, týkající se potencionálních
dodavatelů navržených k obeslání výzvou v rámci výběrových řízení-podlimitní VŘ a zakázky malého rozsahu, Vám
odpovídáme na Vaše otázky následovně:
1)
2)
3)
4)

5)

6)

Jak postupovat v případě, že má podnikatelský subjekt zájem být zapsán do seznamu?
Je třeba zaslat na adresu Jihočeského kraje údaje o firmě a předmětu podnikání, z kterého bude patrno, do jakých
výběrových řízení může být subjekt doporučen radě kraje.
Je na internetových stránkách formulář pro tento účel?
Žádný takový formulář neexistuje.
Je strukturován tento seznam s ohledem na obor činností, jež má ucházející se subjekt možnost v rámci
své činnosti nabídnout?
Ano.
Je veřejně přístupný takovýto seznam na internetových stránkách kraje? V případě že ne, s odkazem na
jaký zákon tomu tak je?
Veřejně přístupný není, databáze firem k doporučení na zakázky malého rozsahu a zjednodušené podlimitní řízení
není žádným zákonem předepsána. Pokud se jedná o již schválený okruh dodavatelů na konkrétní zakázku radou
kraje, tyto jsou uvedeny v usnesení Rady Jihočeského kraje.
Jak je takovýto seznam sestavován a spravován, kdo za jeho správnost nese zodpovědnost?
Databáze firem je pouze pro interní použití úřadu a je pouze informativní, není zde tudíž vymahatelnost
zodpovědnosti za správnost uvedených údajů, jelikož jsou do databáze zařazeny všechny firmy, které projeví
zájem být v seznamu uvedeny. Není tedy možné všechny údaje kontrolovat.
Je tento seznam aktualizováním, příp. v jakém časovém intervalu?
Seznam (databáze) firem se aktualizuje průběžně jak přicházejí.
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