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NádraŽní 389
19326 Vrbno pod Pradědern
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ID datové schránlql znnbahx

Zádost o sdělení informace

Yážení,

obracíme se na zdejšíúřad s Žádostí o sdělení jnformací pod1e zák. č. 10611999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozcějšíchpředpisů (dá|e téŽ jako ,,zákon,,.).

Na základě ust. $ 8b odst.

l

zákona v intencích ust' $ 9 oclst.

Žádáme o zodpovězení nás1edujících dotazů:

l)

2

zákona tímto zdejšíúřad

Používánebo pouŽíval zdejšíúřad pro adrnrnistraci veřejných zakázek počítačový

progÍam E-ZAK?

2)

Poskytla zdejšímu úřadu k uŽivání počitačovýprogram E-ZAK, společnost osigeno
S.r.o.' Se sídlem Vikýřovice, Petrovská 594, PSČ: 78B 13, IČ:27761146 ?

3)

Zaplattl zdejšíúřad finančníodměnu společnosti osigeno S'r'o. Za poskytnutí práva
uŽívat počítačovýprogram F'-ZAK?

4)

Mají nebo nrěli zarněstnanci zdejšílraii'adu zřízerry uživatelskéúčtypro přístup do
počítačového
programu E'-ZAK ?

Zprávníjistoty uvádíme, že počítačovýmplogiarnem E-ZAK se rozumí počítačovýprogram
s názvem E'.ZAK. jehož hlavní funkcí je acirnirristrace veřejných zakázek a veškerédalší

detaily o tomto programu jsou uvedeny na ilrtemetové stránce dostupné z intetnetové adresy
kteý je zároveň certiÍil<or,anýrrr elektronickým nástrojem pro zadávání
veřejných zakázek ve smyslu $ I49 z, č' i3712006 Sb', o veřejných zakázkách (ZNZ), resp'
profil zadavatele ve smys1u $ 17 písm. x) ZYZ. Program E-ZAKje dostupný téŽ i internetové
adresy https //www.profi lzadav atele-v z. czl
http://www,ezal<'czl,

:

.

V případě jakýchko1iv nejasností ohledně výše vznesených dotazů se na nás prosím neváhejte
It ril. t. t t;.;
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obrátit, a to na kontaktní osobu Mgr. ondřeje Maternu prostřednictvím tel. č,.728 11 89 01,
nebo emailové adresy ondrej.materna@akweikert.cz
.

odpověd' na tuto Žádost o sdělení iríformace je moŽné zas|at elektronickou datovou zprávou
doručenou do datové schránky ID rqcfwhh, nebo prostřednictvím emai1ové zprávy zaslané na
emailovou adresu ondrej.materna@akweikelt.cz, či písemně naníŽe uvedenou adresu.
Preferujeme doručeníodpovědi datovou zprávol do datové schránky.

Zazodpovězení výše uvedených dotazů velmi děkujeme.

S pozdravem

JUDr. Pavel Weikerto advokát

se sídlem ltalská 47, r20 00 Praha 2

IČ:66252130

ev.č' CAK 9395
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