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Záznam o postupu při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (§ 14 odst. 6) 

Dne 27. 4. 2021 obdržel Centrální nákup, příspěvková organizace (dále „CNPK“) žádost o poskytnutí 
informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále „ZSP“). Žadatel se v žádosti domáhá sdělení níže uvedených informací. 

• Interní směrnice či jiného dokumentu, který stanovuje postup zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu zadavateli, pro které administraci veřejných zakázek zajišťuje Centrální nákup, p.o. 

• Informaci o tom, jakým způsobem byla zadána veřejná zakázka na zajištění úklidu na období 13. 4 
-14. 6. 2021 pro zadavatele Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková 
organizace. 

• Informaci o tom, jakým způsobem budou zadávány další zakázky na zajištění úklidu pro zadavatele 
Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace. 

CNPK jako povinný subjekt dne 6. 5. 2021 vyhověl podané žádosti a žadateli údaje poskytl formou 

emailové zprávy. 

CNPK poskytl následující informace: 

• Postup zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro organizace zřizované, či založené 
Plzeňským krajem stanovuje Směrnice RPK č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o 
interní neveřejný předpis Plzeňského kraje, který schválila Rada PK usnesením č. 5152/16 dne 26. 
9. 2016. Informace ve Směrnici se týkají vnitřních pokynů směrem k povinnému subjektu a 
organizacím Plzeňského kraje. 

• Úklid na období od 13. 4. – 14. 6. 2021 pro zadavatele Domov pro osoby se zdravotním postižením 
Horní Bříza je zajištěn dodavatelem, který úklid v objektu prováděl i v minulém období. Bylo nutno 
překlenout a řešit urychleně krizový stav ohledně úklidových prací. 

• Veřejná zakázka na zajištění úklidových služeb pro zadavatele Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Horní Bříza na další období je v přípravě a bude vyhlášena jako nadlimitní veřejná 
zakázka v otevřeném řízení v měsíci květen 2021. 

V Plzni dne 6. 5. 2021 

Zpracoval: Ing. Hodanová Silvie 


