
Od: "Robert Zeman" <robert.zeman@centrum.cz>

Komu: "Karel Pašek" <kpasek@mupt.cz>, "mmaly" <mmaly@mupt.cz>, <jklimes@mupt.cz>

Předmět: RE: Graf zakázek - doplnění do systému webového rozhraní

Datum: 21.11.2014 18:56

Velikost: 5,2 kB

Vážený pane starosto, vážený pane místostarosto, vážený pane tajemníku.
 
Ahoj Martine, Honzo, Kájo,
 
nejprve děkuji panu tajemníkovi za promptní odpověď.
 
Dovoluji si vás požádat o přehodnocení rozhodnutí plnit daty zakázky až od roku 2015. Důvod je prostý -
máme v podstatě unikátní data již od roku 2011, od kdy směrnice je v platnosti. Proto jsme požádal pana
Pavlíčka o možnost vytvoření grafického rozhraní, které s daty pracuje.
 
Jde o myslím desítky VŘ, kdy lze z dat vysledovat trend a ten může být vodítkem pro hodnocení zakázek,
zvláště proč dochází např. k radikální odchylce v ceně od běžných cenových nabídek.
 
Transparentnost myslím všichni považujeme za věc, o které není nutné příliš uvažovat. Využití stávajících
dat v grafu a průběžné doplńování nových, stejně jako již rozhodnuté povinné hodnocení dodavatelů je
tedy myslím přirozeným přáním nás všech.
 
Pokud by bylo z jakéhokoliv důvodu problematické  pro pracovníky městského úřadu doplnění dat do
grafů - přidáním projektové ceny, jsem osobně připraven tyto úkony za jednotlivé vedoucí učinit v
podstatě ihned. Jen požádám o připravenost projektových dokumentací a možnost přístupu k počítači.
 
Děkuji vám za pochopení a přeji hezké předvánoční dny.
 
Zdraví Robert Zeman, zastupitel
 
 
 
 
 
______________________________________________________________
> Od: "Karel Pašek" <kpasek@mupt.cz>
> Komu: "'Robert Zeman'" <robert.zeman@centrum.cz>
> Datum: 21.11.2014 17:25
> Předmět: RE: Graf zakázek - doplnění do systému webového rozhraní
>
Roberte,

odpovídám pasáží ze zápisu z porady VO dne 11.11.2014. Takto zní aktuální zadání nového vedení města:

veřejné zakázky – na webu položka informací o zadání zakázek (graf doplnění projektové ceny ve vztahu
k ceně reálné). Zadání vedení města z minulého volebního období. Komplexně zprovoznit systém včetně
průběžného naplňování příslušnými daty na webu města v termínu od 1.1.2015.                                            
                                                               dle zadání + průběžně - příslušní VO, Batysta
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Měj hezký víkend

Ing. Karel Pašek
tajemník

Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice
www.mupt.cz, www.prachatice.cz
tel.: +420 388607535
fax: +420 388313567

-----Original Message-----
From: Robert Zeman [mailto:robert.zeman@centrum.cz]
Sent: Wednesday, November 19, 2014 5:34 PM
To: kpasek
Subject: Graf zakázek - doplnění do systému webového rozhraní

Ahoj Kájo,
 
zdravím Tě. Prosím o informaci, zrealizuje se (a do kdy) doplnění všech zakázek, kde byly projektové
ceny známy, do grafu, který připravil Marek Pavlíček a je již zaimplementovaný do stránek?
 
Děkuji, omlouvám se, snad dotazy příliš nezdržuji.    Ahoj  Robert
 

Centrum mail http://mail.centrum.cz/print.php?msg_id=000900000003000002e403329f39

2 z 2 19.1.2015 16:08


