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'L- HLAVNIHO MESTA
‘ PRAHY

Pulz na§i metropole

V Praze dne 09.04. 2018

Poskytnuti informaci podle ustanovem’ § 14 odst. 5 pism. cl) zékona é. 106/1999 5b., 0 svobodném
v-v-pi‘l'stupu k informacim, ve zném’ pOZdEJSICh pi‘edpisfi

Spoleénost Technologie Hlavnl’ho mésta Prahy, a.s., IEO: 256 72 541, se sidlem Délnicka 213/12,
Hole§ovice, 170 00 Praha 7 (dale jen ,,Techno|ogie HMP”) obdriela dne 26. bFezna 2018 Va§i iédost
podle zakona 45. 106/1999 5b., 0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjéich predpisfi (dale
jen ,,ZSPI”) z téhoi dne, v m’i se pod (":I'sly 1 ai 5 doméhéte v iédosti bll’ie specifikovanych informaci.
K Vaéim dotazfim uvadl’me nésledujl’ci (za pouiitivami v iédosti definovanf/ch pojmfi):

K otazce ad 1:
K otézce, zda jii bylo na zakladé Rémcové smlouvy na V0 zahéjeno poskytovam' plnéni ze strany
Technologie HMP pro HMP, Vém sdélujeme, 2e plnéni dle zminéné Ra’mcové smlouvy na V0 ze strany
Technologie HMP pro HMP jii éésteéné zahajeno bylo.

K otézce ad 2:
Vzhledem k odpovédi na otazku ad 1 Vém k otézce ad 2 pism. a) sdélujeme, ie poskytovam’ plném’ dle
Ra’mcové smlouvy na V0 jii bylo éa’steéné zaha’jeno. K éa’sti otézky ad 2 pism. b) sdélujeme, 2e tato
sméruje na odbératele sluieb, tedy HlavnI’ mésto Praha, nebot’ se nety’lka sluieb poskytovanf/ch
spoleénostl' Technologie HM P.

K otézce ad 3:
Celkové vy'ée fakturovam’lch Eastek ze strany spoleénosti Technologie HMP za plném’ poskytnuté
spoleénostl’ Technologie HMP pro HMP podle Ramcové smlouvy na V0 ode dne jejiho uzavrem' a2 do
dne vyhotovenl’ této odpovédi na Va§i iédost Einu’ 0,- K5, jelikoi spol. Technologie HMP dosud iédnou
éastku nefakturovala.

K otazce ad 4:
S ohledem na odpovéd' na otézku ad 3 Vém k ota'zce ad 4 poskytujeme informaci, ie celkové vy'lée 2e
strany HMP skuteéné realizovanY/ch flhrad faktur za plném’ poskytnuté podle Rémcové smlouvy na V0
ode dne jejl'ho uzavFem’ ai do a2 do dne vyhotovem’ této odpovédi na Va§i iadost éini 0,- K6, jelikoi spol.
Technologie HMP dosud iadnou ééstku nefakturovala.
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K ota’zce ad 5:
Zéloha spoleénosti Technologie HMP byla poskytnuta ph’mo podle El. V bodu 5.5 Rémcové smlouvy na
V0, a to dne 16. 10. 2017 ve Wéi 110.000.000,- K6, anii by pro tuto platbu byla vystavena samostatné
faktura.

W§e uvedeny’lm poskytnutl’m informacn’ bylo v souladu s § 14 odst. 5 pism. d) ZSPI vyhovéno Va§|’ iédosti
v plném rozsahu.
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