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Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Vážený pane, 

 

statutární město Liberec obdrželo dne 15. 07. 2021 pod č. j. CJ MML 150132/21 Vaši žádost 

o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

Žádostí se domáháte poskytnutí: 

1. zadávací dokumentace k veřejným zakázkám vypsaným v rámci projektu města 

Liberec realizovaného v rámci Integrovaného operačního programu (IOP), pro 

oblast podpory 2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě, na základě výzvy 

Ministerstva vnitra č. 9, vyhlášené dne 15. dubna 2010 (s termínem přijetí žádostí od 

15. dubna do 1. prosince 2010); 

2. seznamu uchazečů o tyto zakázky a jejich nabídek zaslaných do zadávacího řízení, 

3. výsledků těchto zadávacích řízení (zda, kterému uchazeči a kdy byla jednotlivá 

veřejná zakázka zadána), včetně rozhodnutí o výběru nejlepšího uchazeče o veřejnou 

zakázku. 

 

Na základě předmětné žádosti Vám tímto sdělujeme, že v rámci  projektu „Zavádění ICT 

v územní veřejné správě“ (reg. č. CZ.1.06/2.1.00/06.06773) byla vyhlášena pouze jedna  

veřejná zakázka, a to veřejná zakázka s názvem „Statutární město Liberec – Rozvoj služeb 

eGovermentu obce s rozšířenou působností a obcí ve správním obvodu ORP“. Vámi 

požadované informace jsou veřejně dostupné na profilu zadavatele 

https://zakazky.liberec.cz/contract_display_172.html. Kopii nabídky dodavatele přikládáme. 

 

 

S pozdravem 

…….………………………………………. 

Mgr. Jan Audy, v. r. 

vedoucí odboru právního a veřejných zakázek         

 

Přílohy: Kopie nabídky Liberecká IS, a.s.  

 

https://zakazky.liberec.cz/contract_display_172.html



