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Poskytnutí informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

 

Na základě Vaší žádosti ze dne 13.01.2023 o poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující: 

 

             Dotaz: 

1. Jakým způsobem probíhal výběr administrátorů VZ na uzavření ad hoc smluv na administraci 

zakázek v letech 2021 a 2022? Jedná se o následující údaje: 

 

a) Byli tito administrátoři poptáváni ve formě uzavřeného výběrového řízení (soutěž pouze mezi 

konkrétními, napřímo oslovenými subjekty), anebo otevřeného výběrového řízení (soutěž 

s uveřejněním na webových stránkách nebo profilu zadavatele nebo jiném informačních kanálu)? 

 

Odpověď: Výběr administrátora veřejné zakázky byl v souladu se směrnicí starostky č. 1/2018 

k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a přímému nákupu výrobků a služeb řešen přímým 

zadáním veřejné zakázky. 

 

 

Dotaz: 

b) Kde byla u otevřeného výběrového řízení uveřejněna zadávací dokumentace k podání nabídek na 

administraci zakázek v letech 202– 2022 – webové stránky úřadu nebo profil zadavatele nebo jiný 

informační kanál? 

 

Odpověď: Město Hustopeče nerealizovalo v letech 2021– 2022 žádné otevřené výběrové řízení 

k podání nabídek na administraci zakázek. 

 

 

Dotaz: 

2. Jaké kvalifikační požadavky byly vyžadovány po uchazečích předmětných zakázek na administraci 

v letech 2021-2022? Jedná se mi o následující údaje: 

a) Název veřejné zakázky 

Odpověď: Žádná veřejná zakázka tohoto typu nebyla v letech 2021 – 2022 realizována. 

 

 

b) Kvalifikační předpoklady ke konkrétní jednotlivé zakázce. 

Odpověď: Vzhledem k výše uvedenému nebyly kvalifikační předpoklady požadovány. 

 

 

Dotaz: 

3. Do seznamu veřejných zakázek dle předchozího bodu mé nynější žádosti prosím uveďte také cenu 

z výherní nabídky (cena bez DPH). 

 

Odpověď: Žádná veřejná zakázka tohoto typu nebyla v letech 2021 – 2022 realizována. 

 
 

S pozdravem  

 

PaedDr. Hana Potměšilová 

starostka 


