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Váš dopis ze dne 24. března 2020

Praha 20. dubna 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

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

předpisů

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 24. března 2020, evidované pod

u které byla sdělením ze dne 7. dubna 2020

prodloužena lhůta pro sdělení informace o 10 dní, ve věci dotazů:

1. na základě jakých kritérií, byl vybrán dodavatel ke smlouvě číslo 0127/2020, ID

smlouvy v registru smluv 11118224, textové označení: objednávka respirátorů třídy

FFP2 v počtu 36 000 kusů, datum uzavření: 12.03.2020?

2. jak mohlo dojít k uzavření smlouvy, když z objednávky není bezpochybně

identifikovatelný prodávající, když je uvedeno jiné sídlo a IČ, než má prodávající ve

veřejném rejstříku?

3. na základě jakých kritérií, byl vybrán dodavatel ke smlouvě číslo 0141/2020, ID

smlouvy v registru smluv 11118256, textové označení: nákup 100 000 kusů

respirátorů třídy FFP2, datum uzavření:13.03.2020?

4. jak mohlo dojít k uzavření smlouvy, když z objednávky není bezpochybně

identifikovatelný prodávající, když je uvedeno jiné sídlo a IČ, než má prodávající ve

veřejném rejstříku?

5. zda společník

je v příbuzenském vztahu k ministru zdravotnictví - Mgr. et

Mgr. Adamu Vojtěch, MHA?

6. zda společník bývalý společník

je v příbuzenském vztahu k ministru

zdravotnictví - Mgr. et Mgr. Adamu Vojtěch, MHA?
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7. zda Ministerstvo zdravotnictví vyjma těchto výše uvedených smluv v minulosti

uzavřelo smlouvu

jejímž předmětem podnikání je zejména poskytování neveřejné telekomunikační

služby přenosu dat a dalších informací prostřednictvím pozemských stanic a sítí

VSAT , veřejná pevná síť elektronických komunikací, veřejná síť pro přenos

rozhlasového a televizního signálu, veřejně dostupná telefonní služba, ostatní

hlasové služby, šíření rozhlasového a televizního signálu, služby přenosu dat, služby

přístupu k síti internet, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, výroba,

instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních

zařízení, na dodávky jakéhokoliv jiného zdravotnického materiálu?

Vám sděluji následující:

1. na základě jakých kritérií, byl vybrán dodavatel ke smlouvě číslo 0127/2020, ID

smlouvy v registru smluv 11118224, textové označení: objednávka respirátorů třídy

FFP2 v počtu 36 000 kusů, datum uzavření: 12.03.2020?

Dodavatel byl vybrán na základě technické specifikace výrobku a s přihlédnutím na

aktuální krizovou situaci trhu s ohledem na urgentní potřebu realizace dodávky,

v době zásadního převisu poptávky nad nabídkou. Objednávka byla dodavatelem

dodána.

2. jak mohlo dojít k uzavření smlouvy, když z objednávky není bezpochybně

identifikovatelný prodávající, když je uvedeno jiné sídlo a IČ, než má prodávající ve

veřejném rejstříku?

V daném případě se mohlo jednat o adresu provozovny nikoliv sídlo společnosti. Ze

strany MZ šlo o operativní jednání motivované snahou rychle opatřit potřebné zboží

a vycházelo se z údajů poskytnutých při jednání s dodavatelem. Zboží bylo

objednateli dodáno.

3. na základě jakých kritérií, byl vybrán dodavatel ke smlouvě číslo 0141/2020, ID

smlouvy v registru smluv 11118256, textové označení: nákup 100 000 kusů

respirátorů třídy FFP2, datum uzavření:13.03.2020?

V dané době se jednalo o počátky krizového nákupu, kdy byly všechny nabídky

vyhodnocovány s ohledem na urgentní potřebu dodání.

4. jak mohlo dojít k uzavření smlouvy, když z objednávky není bezpochybně

identifikovatelný prodávající, když je uvedeno jiné sídlo a IČ, než má prodávající ve

veřejném rejstříku?
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Viz odpověď na otázku č. 2. Dodavatel však nesplnil termín řádného dodání

a objednávka byla zrušena a nebyla zaplacena.

5. zda

je v příbuzenském vztahu k ministru zdravotnictví - Mgr. et

Mgr. Adamu Vojtěch, MHA?

Není.

6. zda

je v příbuzenském vztahu k ministru

zdravotnictví -Mgr. et Mgr. Adamu Vojtěch, MHA?

Není.

7. zda Ministerstvo zdravotnictví vyjma těchto výše uvedených smluv v minulosti

uzavřelo smlouvu se

jejímž předmětem podnikání je zejména poskytování neveřejné telekomunikační

služby přenosu dat a dalších informací prostřednictvím pozemských stanic a sítí

VSAT , veřejná pevná síť elektronických komunikací, veřejná síť pro přenos

rozhlasového a televizního signálu, veřejně dostupná telefonní služba, ostatní

hlasové služby, šíření rozhlasového a televizního signálu, služby přenosu dat, služby

přístupu k síti internet, pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, výroba,

instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních

zařízení, na dodávky jakéhokoliv jiného zdravotnického materiálu?

Neuzavřelo.

S pozdravem

Eleklrumrk; »mw
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