
Žáoost o poskytnutí informace
dle zákona č. {06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žadatel: Clever Decision spol. s r. o.

lČo:zlqzarcl
DIč: CZ2742876I

Sídlo: Zlatnická7ll|24. 1 10 00 Praha 1

Jednající: Ing. Jánem Zajícem

Telefon: +42A 732 768 490
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žádá o poskytnutí informací na následující dotaz.

Dotaz:

Dle zákona č,. 10611999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , žádáme o posk5rtnutí

informací, zda akdy přibližně Úřud městského obv. ostrava Třebovice plánuje vypsání

veřejné zakázky qýkající se některé z následujících oblastí: nástrojů Business Intelligence,

manažerského informačního systému' dďového skladu, reportingových a analyických
systémů, tvorby portálů, systémů a nástrojů datové integrace avizualizace dat, popřípadě

jestli už podobné zakázky byly lrypsány a danáv'ýběrová Íízení j|ž proběhla.

Způsob poskytnutí informace:
prostřednictvím emailu: an na.proqhazkova@,9!9Yeld9t1g!Qjj.eQ!]1

Děkuieme předem za odpověď.

Ing. JánZajíc

Jednatel společnosti
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.M' Statutární město ostrava
ř$1Y] Úřad městského obvodu Třebovice
ěŽ tajemnice

VaŠe značka:
Ze dne: 16.7.2012
Č j', TREB/loo3/l2lTAIlPas
Sp. zn.:
Vyřizuje: Ing. Marcela PastrŤáková
Telefon: +420 599 422105
Fax: +420 599 422 104
E-mail: mpastmakova@trebovice.ostrava.cz
Datum: 17.7.2012

I Clever Decision sgll. s r.o.
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PoskytnutÍ informací dle zákona č. í06/1999 sb., o svobodném gjjstuRu k informacíp,

Na základě Vašeho dotazu sdělujeme, že městský obvod Třebovice neplánuje.+rypsání veřejné ?Aká?ky

ýkající se oblastí : nástrojů Business Intelligence, manažerského inforpačního systému, datového skladu,
reportingových a analyticsých systémů, tvorby porLálů, systémů a nástrojů datové integrace a viz;ttallzace
dat. ,-
Městský obvod Třebovice podobné zakáný ani nevypsal a neprobárla qýběrovráŤizerlíir
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S pozdravem

[ng' Marcela Pastrňáková
tljemnice
Uřadu městského obvodu Třebovice


