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MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA _ NEBUŠICE

ET

Starosta
Váš dopis zn.: 8810, 8811/2019
Ze dne: 19.08.2019
Vyřizuje:
Naše č.j.: MCPNE 01873, 1874/2019
Datum: 02.09.2019

VyřiZUJei—
Tel.: 22096 0015, 602 373 509
Vážený pane,
Městská část Praha — Nebušice obdržela dne 19.8.2019 dvě Váše žádosti o poskytnutí informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Ian), ve kterých požadujete informace k subjektům Domistav CZ a.s., se sídlem
Foesterova 897, 500 02, Hradec Králové, IČ 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem
Foesterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČ 26007177.

Pro přehlednost jsou odpovědi rozdělený:
Vžádosti pod Vašim číslern jednacím 8811/2019 se dotazujete, zda uvedený subjekt
v minulosti podal Vůči MC Praha - Nebušice nabídku ve smyslu veřejných zakázek,
případně žádáte 0 poskytnutí této nabídky.
Subjekt Domistav CZ a.s., IČ 27481107 podal dne 11.07.2016 MČ Praha — Nebušice nábídku do
veřejné zakázky „Dostavba ZS Praha — Nebušice“.
Vzhledem k velkému rozsahu dokumentů Vám tuto nabídku zasíláme na přiloženém DVD.
V žádosti pod Vaším č.j. 8810/2019 žádáte 0 zaslání veškerých relevantních podkladů ke
vztahu mezi MČ Praha — Nebušice a výše uvedenými subjekty, dále o informaci, zda byla
u některých z předmětných vyhotovení děl (zakázek) uplatněna reklamace vč. poskytnutí
veškerých relevantních podkladů. Rovněž žádáte 0 poskytnutí všech smluv, případně
dodatků a příloh. Dále žádáte 0 poskytnutí všech podaných nabídek uvedených subjektů
bez ohledu na skutečnost, zda byla následně s některým z nich uzavřena smlouva či nikoli.
Z výše uvedených subjektů spolupracovala MČ Praha — Nebušice s firmou Domistav CZ a.s., IČ
27481107 jako zhotovitelem akce „Dostavba ZŠ Praha — Nebušice“. Reklamace z tohoto díla

nebyla uplatněna.
Smlouvu o dílo vč. příloh a Dodatky ke smlouvě o dílo číslo 1 — 4 vč. příloh Vám z důvodu
velkého množství dokumentů zasíláme na Přiloženém DVD (společně s nabídkou-viz dotaz Vaše
č.j. 8811/2019).
Žádné jiné nabídky jsme od zmiňovaných subjektů neobdrželi a na jiných zakázkách s nimi
nespoluprácovali.
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