Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.

Předmět žádosti:
Dne 25. 2. 2015 obdržel Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje
kraje, územního plánování a stavebního řádu, žádost o informace k zadávacímu řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu „Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje
Olomouckého kraje včetně samostatné dokumentace Vyhodnocení vlivů
aktualizace č. 2 ZÚR OK na udržitelný rozvoj území (včetně vyhodnocení vlivů na
životní prostředí – SEA a vyhodnocení vlivů na EVL a ptačí oblasti - NATURA 2000)
a vyhotovení právního stavu ZÚR OK po aktualizaci č. 2 ZÚR OK“. Žadatel požaduje
zaslání protokolu z otevírání obálek a dále sdělení následujících informací:
1) seznam subjektů, které zaslaly své nabídky do zadávacího řízení a projevily zájem
se účastnit na výběrovém řízení,
2) informaci o nabídkových cenách subjektů,
3) informaci k hodnotícím kritériím, jejich váhy, způsob hodnocení a ohodnocení
jednotlivých subjektů,
4) informaci o umístění jednotlivých subjektů,
5) informaci, s jakým subjektem byla uzavřena smlouva.
Poskytnuté informace:
Žadateli byl v příloze zaslán „Zápis z průběhu otevírání obálek a hodnocení nabídek
veřejné zakázky malého rozsahu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Olomouckého
kraje včetně samostatné dokumentace Vyhodnocení vlivů aktualizace č. 2 ZÚR OK
na udržitelný rozvoj území (včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí – SEA
a vyhodnocení vlivů na EVL a ptačí oblasti - NATURA 2000) a vyhotovení právního stavu
ZÚR OK po aktualizaci č. 2 ZÚR OK“, ve kterém jsou příslušné požadované informace
(dotaz 1, 2, 4, část dotazu 3) obsaženy. Žadateli dále byla v příloze zaslána výzva
k podání nabídky s odkazem na kapitolu „13. Způsob hodnocení nabídek podle
hodnotících kritérií“, kde jsou obsaženy informace k hodnotícím kritériím, jejich váze a
způsobu hodnocení nabídek (dotaz 3).
K dotazu ohledně uzavření smlouvy (dotaz 5) bylo sděleno, že smlouva doposud nebyla
uzavřena.

Informace zpracoval:
10. 3. 2015, Ing. arch. Věra Malá, Odbor strategického rozvoje, územního plánování a
stavebního řádu Olomouckého kraje

