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Váš dopis ze dne 17. srpna 2019 V Praze 23. srpna 2019

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů a sdělení o prodloužení lhůty k podání zbylé informace

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 17. srpna 2019, evidované pod ve věci zaslání

veškerých relevantních podkladů ke vztahu mezi Vámi a uvedenými subjekty

dále informaci, zda byla u některých

z předmětných vyhotovených děl (zakázek) uplatněna reklamace vč. poskytnutí veškerých

relevantních podkladů. Rovněž Vás žádám o poskytnutí veškerých smluv, případně

dodatků a příloh. Dále Vás žádám o poskytnutí všech podaných nabídek uvedených

subjektů bez ohledu na skutečnost, zda byla následně s některým z uvedených subjektů

uzavřena smlouva, či nikoli, Vám sdělujeme:

Společnost se neúčastnila žádného zadávacího řízení vyhlášeného

Ministerstvem zdravotnictví.

Společnost se účastnila 2 zadávacích řízení vyhlášených Ministerstvem

zdravotnictví. Jednalo se o akci „Oprava místností v budově Ministerstva zdravotnictví ČR“

v roce 2015 a akci „MZ ČR Praha – rekonstrukce 5. patra budovy MZ“ v roce 2019, tyto

smlouvy spolu s dodatky Vám zasíláme přílohou. Současně Vám sdělujeme,

že dokumenty jsou veřejně dostupné na webových stránkáchMZ a v registru smluv.

V rámci samotné realizace předmětu plnění veřejných zakázek nebyla uplatněna žádná

reklamace ze strany objednavatele.
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Ke zbylým informacím Vám sdělujeme, že s ohledem na obsah Vaší žádosti, je třeba

souhlasu dotčených subjektů, a proto byla lhůta k vyřízení Vaší žádosti dle ustanovení §

14 odst. 7 prodloužena o 10 dní.

S pozdravem
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