Vážená paní
Mgr. Adéla Seidlová, advokátka
Panská 894/4
Praha 1
Ve Zlíně 28. 4. 2022
Vážená paní magistro,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou jsme obdrželi dne
13. 4. 2022, Vám poskytujeme následující informace.
K bodu 1) Vaší žádosti:
Komunikace se společností MK ILLUMINATION, s.r.o., jejímž jménem jednala paní Lenka
Horáčková:
- vyřízení reklamace ze dne 17. října 2018
- nabídka ze dne 16. září 2021
- nabídka ze dne 22. října
- nabídka ze dne 27. října 2021
K bodu 2) Vaší žádosti:
Naše společnost nebyla kontaktována níže uvedenou společností Barcana s.r.o.
K bodu 3) Vaší žádosti:
V roce 2017 jsme se oslovili společnost MK ILLUMINATION, s.r.o. s žádostí o předložení
cenové nabídky na dodávku světelné vánoční výzdoby, nákup byl realizován formou přímého
zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Poskytujeme Vám kopii obdržené nabídky a
související písemné komunikace se společností MK ILLUMINATION, s.r.o., se sídlem
Solivarská 8030/1a, Prešov 080 01, IČO: 45501246:
-

žádost o předložení cenové nabídky ze dne 18. 9. 2017
e-mailová komunikace ze dne 19. 9. 2017
nabídka ze dne 22. 9. 2017

V roce 2021 se společnost MK ILLUMINATION, s.r.o. účastnila výběrového řízení k veřejné
zakázce malého rozsahu na dodávku vánočního osvětlení. Poskytujeme Vám kopii obdržené
nabídky a související písemné komunikace se společností MK ILLUMINATION, s.r.o.:
-

výzva k podání nabídky ze dne 3. 11. 2021

-

nabídka ze dne 11. 11. 2021
oznámení o výběru dodavatele ze dne 16. 11. 2021

K bodu 4) Vaší žádosti:
Společnost Barcana s.r.o., se sídlem Bor, Průmyslový areál Vysočany 67, PSČ: 348 02, IČO:
26397561, se neúčastnila žádného zadávacího ani výběrového řízení vyhlášeného naší
společností.
K bodu 5) Vaší žádosti:
Poskytujeme Vám kopie dokumentů, které nám byly zaslány společností MK ILLUMINATION,
s.r.o.:
-

dopis ze dne 12. 10. 2017 včetně přílohy – plná moc
dodací list č. 303428
faktura č. 2170311
vyjádření k reklamaci ze dne 1. 8. 2018
dodací list č. 303650

K bodu 6) Vaší žádosti:
Naše společnost neobdržela žádné dokumenty, materiály ani jiné listiny od výše uvedené
společnosti Barcana s.r.o.
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