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MONIT plus, s.r.o.

Monit

Nám. Svobody 76, 60200 Brno

Provozovna Brno
Hviezdoslavovo 29a,62700 Brno

tet: xxxxxxxxxxxx

SECURITY

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

TIC BRNO, příspěvková organizace
Radnická 365/26
60200 Brno
~

k rukám Mgr. Janě Tiché Janulíkové, ředitelce organizace
Vyřizuje:
Předmět:

Žádost O informaci dle Zákona 106/1999

Dobrý den,
:
obracíme se na Vás s žádostí o zaslání informace k veřejné zakázce Ostraha vánočních trhů a

funkce správce tržiště v rámci projektu Brněnské Vánoce včetně Silvestra 2020.

K Vámi zveřejněnému celkovému výsledku výběrového řízení na předmětnou veřejnou zakázku
požadujeme zveřejnit i podrobné informace tykající se hodnocení jednotlivých kritérií pro
hodnocení nabídek a to takto:

Nejnižší nabídková cena - zveřejnit všechny nabídkové ceny všech uchazečů,
Návrh bezpečnostního řešeni – zveřejnit jednotlivá hodnocení výběrové komise u všech
podaných řešení uchazečů, tedy přidělené body (procenta) jednotlivým uchazečům,
3. Cena za mimořádnou ostrahu - zveřejnit všechny nabídkové ceny za mimořádnou
ostrahu všech uchazečů,
7. Reakční doba nutná k výměně případně posílení ostrahy - zveřejnit jednotlivé
1.
2.

s

nabídnuté reakční doby všech uchazečů (v minutách)
,
S ohledem na transparentnost výběrového řízení považujeme náš požadavek za zcela relevantní.

V Brně dne 10.9.2020

.

Datové schránky

DATOvE

SCHRANKY

Doručenka datové zprávy
Předmět: Žádost
ID zprávy: 820339042
Typ zprávy: Poštovní datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 10.9.2020 v 13:12:59
Odesílatel: MONIT plus, s.r.o., náměstí Svobody 76/11,60200 Brno, CZ
ID schránky: 396ngk4
Typ schránky: Právnická osoba
Odesílající osoba: Oprávněná osoba
Adresát: TIC BRNO, příspěvková organizace, Radnická 365/2, 60200 Brno, CZ
ID schránky: 3h6kgw4
Typ schránky: Právnická osoba
Zmocnění: Nezadáno
Naše čís. jednací: Nezadáno
Naše spisová zn.: Nezadáno
Vaše čís. jednací: Nezadáno
Vaše spisová zn.: Nezadáno

K rukám: Nezadáno
Do vlastních rukou: Ne

Události zprávy:
10. 9. 2020 v 11 :35:18 EVO: Datová zpráva byla podána.
10. 9. 2020 v 11 :35:18 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li
příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení
orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
10.9.2020 v 13:12:59 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve
smyslu § 8, odst. 6 zákona Č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová
zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo
doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

https://www.mojedatovaschranka.cz/portaIlISDS/op/tiskldorucenka?inbox=true&msgid=820339042&XCSRF=aa3608428cOb9dOcc9896a84c9568...1/1

