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Váš dopis ze dne 2. dubna 2020

Praha 17. 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 2. dubna 2020,

vztahujících se k uzavřené smlouvě na nákup Termokamer, jejichž nákup byl veřejně

deklarován ministrem zdravotnictvím Mgr. et. Mgr. Adamem Vojtěchem ve sdělovacích

prostředcích a jeho soukromém twitterovém účtu. Konkrétně žádám o odpověď na

následující otázky:

1) Jakého data Ministerstvo zdravotnictví ČR uzavřelo příslušnou smlouvu?

2) Jaká společnost (název firmy, identifikační číslo, sídlo) je dodavatelem předmětných

Termokamer?

3) Jakým způsobem byl dodavatel vybrán?

4) Jaká společnost je výrobcem předmětných Termokamer?

5) Jaká je výše ceny celého předmětu plnění?

6) Jaké mají Termokamery certifikáty?

7) Je součástí plnění rovněž servis a údržba Termokamer? Pokud ano, zda jsou tyto

služby již zahrnuty v kupní ceně? Pokud nikoli, jakým subjektem bude servis

zajišťován?
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Vám sděluji následující:

1) Jakého data Ministerstvo zdravotnictví ČR uzavřelo příslušnou smlouvu?

Dne 1. 4. 2020.

2) Jaká společnost (název firmy, identifikační číslo, sídlo) je dodavatelem předmětných

Termokamer?

Jedná se o

3) Jakým způsobem byl dodavatel vybrán?

Dodavatel zaslal nabídku a byl vybrán na základě technických požadavků a nejnižší

nabídkové ceny.

4) Jaká společnost je výrobcem předmětných Termokamer?

5) Jaká je výše ceny celého předmětu plnění?

S ohledem na to, že požadovaná informace splňuje definiční znaky obchodního

tajemství, nelze ji s ohledem na ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.

poskytnout.

6) Jaké mají Termokamery certifikáty?

Jedná se o certifikát od CCIC Southern Testing, Co., Ltd., Electronic Testing Buildig,

No. 43 Shahe Road, Xili Jiedao, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China

7) Je součástí plnění rovněž servis a údržba Termokamer? Pokud ano, zda jsou tyto

služby již zahrnuty v kupní ceně? Pokud nikoli, jakým subjektem bude servis

zajišťován?

Instalační podpora je součástí dodávky. Servis a údržbu budou provádět proškolení

zaměstnanci pro tento typ zboží u subjektů, kde budou termokamery instalovány.

Reklamace a opravy budou řešeny v rámci záruky.
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