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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů

Státní zdravotní ústav obdržel dne 14. dubna 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu kinformacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které žádáte o

následující informace k veřejné zakázce (datum vyhlášení výzvy k podání nabídek 8. 1. 2021)

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15039/0009439 Studie zdravotní gramotnosti obyvatel ČR:

1) „Kdo znicioval zrušené toboto VB, resp. kdo poukázal na nedostatky při realizaci VR, lómto tedy žádáme o

zaslání informace o iniciaci apoukázání nedostatků VR.

2) Nazákladějakého právního posouzení došlo k Zrušenípůvodního VR, resp. odůvodnění s výsledkem nezbytnosti

zrušení VR s žádostí o zaslání takovéhoposouzení či stanoviska, tímto tedy žádáme o zaslánístanoviska čiposouzení vad

VR a doporučení najeho zrušení.

3) Kdo a x jakých důvodůzapříčinil „nedostatky, ke kterým došlo při realizaci výběrového řízení ....“ (viz

Odůvodnění Rozhodnutí o zrušeníVŘ) a sjakými důsledky pro tento subjekt. Tímto dny čžádáme oPinformace o

smluvním stahu saltho VRa informace o uplatněných nárocích SZU z vadného plnění vůči dodavateli. ,,

K výše uvedenému Vám zasíláme odkaz na internetové stránky certifikovaného elektronickéhonástroje

pro zadávání veřejných zakázek, na kterých je zveřejněno „rozhodnutí o zrušení“ výše uvedené veřejné

zakázky, ve kterém najdete odůvodnění, kdo zapříčinil nedostatky, které vedly ke zrušení výběrového

řízení:

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001232/zakazka/397951

Dále Vám zasíláme odkaz na příkazní smlouvu, která je smluvním vztahem mezi Státním zdravotním

ústavem a administrátorem (Evropskou rozvojovou agenturou, s.r.o.), která byla v souladu se zákonem

stanovenými podmínkami zveřejněna ve veřejném registru smluv (ID smlouvy: 8271299):

https://smlouvy.cov.cz/smlouva/soubor/11779923/Smlouva%2000110 2019 registr.pdf

TELEFONNÍ ČÍSLO USTREDNY: 267 081 111 BANKOVNÍ SPOJENÍ: 1730101/0710 IČ: 75010330

FAX: 272 744 354



Nad rámec výše uvedeného Vám přikládáme „„Prořoko/ o záznamupochybení administrátorá“

S pozdravem

ÚSTAVSTÁTNÍ ZDRAVOTNÍ

Šrobárova 48

Piiloha: Protokol o zaznamu pochybeni administratora
SZÚ 100 42 Praha 10

IČ 756010830, tel.: +480887082206
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evropská rozvojová agentura

PROTOKOL 0 ZAZNÁMU POCHYBENÍ ADMINISTRÁTORA

Předávající:

Evropská rozvojová agentura, s.r.o.

Plnění, jež je předmětem protokolu, vyplývá z ČI. 3, bod 4, písmeno b) Příkazní smlouvy ze dne 29. 4. 2019, reg. č.:

00110/2019

Předmět protokolu: Veřejná zakázka malého rozsahu - Studie zdravotní gramotnosti obyvatel ČR
ł~

he

Postup administrátora:

V souladu s kapitolami 20.5 a 20.6 Výzva k podání nabídek Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ

zadavatel zveřejnil zadávací dokumentaci na portálu www.esfcr.cz a současně uvedl, že „Vysvětlení zadávacích podmínek

(včetně přesného anonymizovaného znění dotazu, na který zadavatel reaguje) anebo dodatečné informace zadavatel

zveřejní na profilu zadavatele a portálu www.esfcr.cz“ ZD dokumentace byla rovněž zveřejněna na profilu zadavatele rs

(Tender arena).
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Ve dnech 12. 1. 2021 a 13. 1. 2021 obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Následně zveřejnil

vysvětlení zadávacích podmínek na výše uvedeném profilu zadavatele včetně informace o prodloužení lhůty pro podání

nabídek a upravené Přílohy č. 1 Návrhu smlouvy (14. 1. 2021). Na portálu www.esfcr.cz však vysvětlení zadávacích

podmínek zveřejněno nebylo, dne 19. 1. 2021 zde bylo uveřejněno pouze Rozhodnutí o prodloužení lhůty pro podání

nabídek.

Za uvedené pochybení byla (v případě rozhodnutí zadavatele neopakovat výběrové řízení) kontrolním orgánem podle

ustanovení bodu 26 tabulky č. 17 Obecné části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu

Zaměstnanost stanovena finanční korekce ve výši 5 % výdajů z veřejné zakázky.

Vyjádření administrátora:

Administrátor uznává toto pochybení plynoucí z výše zmíněného ustanovení pravidel OPZ a omlouvá se tímto zadavateli

za případné komplikace tímto způsobené. Zároveň je administrátor připraven jednat ve smyslu nápravy pochybení v co

nejkratším časovém úseku, tedy znovu vyhlásit předmětné výběrové řízení a zabránit tak vzniku povinnosti zmíněné

finanční korekce.
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