
 
 

 

Kancelář: Muchova 13, 160 00 Praha 6 
e-mail: poradna@oziveni.cz 
GSM: +420 608 732 091 
Tel.: +420 257 531 983 

Sídlo: Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 
Bank. spojení: 4053488001/5500 

IČO: 6736 5353 
Web: www.oziveni.cz 

 
 

Školní jídelna, Praha 10, U Roháčových kasáren 19, příspěvková organizace 
U Roháčových kasáren 1381/19 
100 00 Praha 10, Vršovice 

asistentka@sjp10.cz  

Městská část Praha 10 

doručeno datovou schránkou 

V Praze dne 21. února 2012  

 
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č.106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím 
 
Vážení, 
 
na základě zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás 
dovolujeme požádat o níže specifikované informace. Ty se týkají výběru aktuálních dodavatelů potravin a 
polotovarů – masné výrobky a koloniál pro Vaší organizací spravovaných 13 školních jídelen / respektive pro 
školní jídelny spravované příspěvkovou organizací Praha 10.  
 
Konkrétně žádáme o poskytnutí těchto informací: 
 

1. jakým způsobem byli vybráni aktuální dodavatelé potravin a polotovarů – masné výrobky a koloniál, 
zejména zda a jak byla zakázka soutěžena ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 

2. kopii uzavřených smluv s vítěznými dodavateli a to včetně všech dodatků 
3. kopii kompletní zadávací dokumentace, včetně požadavků na prokázání kvalifikace, pokud byla zakázka 

soutěžena (dle Vašich interních směrnic) 
4. výzvy k podání nabídek s uvedením subjektů, kterým byly adresovány, pokud byla zakázka soutěžena 
5. obdržené nabídky dodavatelů. 

 
Uvedené informace zašlete, prosím, v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na 
adresu naši kanceláře Oživení, o. s., Muchova 13, 160 00 Praha 6. Je-li to možné, žádáme o přednostně 
poskytnutí informací v elektronické podobě do datové schránky Oživení, o.s., ID datové schránky: ntauv78, 
popř. na e-mailovou adresu poradna@oziveni.cz.  
 
Za poskytnutí informací předem děkujeme.         
 

 
                                                                                                              
                                                                                                             Oživení, o.s.  

Ing. Štěpán Rattay, předseda sdružení 
 
 
Informace o žadateli : 
Oživení, o.s., IČ: 6736 5353, sídlem Lublaňská 18, Praha 2, PSČ: 120 00 
Adresa pro doručování: Muchova 13, Praha 6, PSČ: 160 00 
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