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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 21. května 2021 Vaší žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, k veřejné zakázce

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/00094 Studie zdravotní gramotnosti obyvatel ČR II. (datum vyhlášení

výzvy k podání nabídek 9. 4. 2021).

Státní zdravotní ústav předal plnění všech administrativních, smluvních a organizačních povinností a

činností ve vztahu kvýše uvedené veřejné zakázce, na základě příkazní smlouvy ze dne 29. 4. 2019,

Evropské rozvojové agentuře, s.t.o., IČO: 28441907, se sídlem Na Cihadle 55, 160 00 Praha 6 (dálejen

„admiristrátor“). Státní zdravotní ústav dne 25. 5. 2021 vyzval administrátora k okamžitému podání

vysvětlení k níže uvedenému.

K Vašim otázkám Vám Státní zdravotní ústav zasílá vyjádření administrátora:

1) Jak zadavatel konkrétně zajistil a dodržel tovné zacházení a zásady rovné soutěže a zákazu

diskriminace v souladu s ( 31 ZZVZ dodržovat v rámci realizace zakázky zásady dle § 6 ZZVZ, kdy

zveřejněním nabídek vč. nabídkových cen následně zrušeného VŘvyhlášeného 8.1.2021 došlo k diskriminaci

předchozích účastníků, jejichž cenové nabídky tak byly předem znám-y viz Oznámení o výsledku hodnocení

/ výbětu z 10.2.2021?

(Nepožadujeme ujištění, že k tomu došlo, jak bylo asi omylem uvedeno ve Vaší odpovědi ze dne 15.4.2021 na

náš první konkrétní dotaz dle zákona 106/1999 Sb.).

„Vprůběhu výběrového řízení bylo postupováno plně v souladu s ustanovením $ 6 ZZVZ. Zadavatelproved! bodnocení

všech podaných nabídek a následně nabídku účastníka, který se umístilprvní vpořadí, podrobněposoudil s ohledem na

splněnízadávacíchpodmínek vymezených ve Výzvě. Všechny tyto skutečnostijsou součástí Zápisu oposouzení a bodnocení

nabídek. Je tedy naprosto zřejmé, Že hodnotící komise postupovala plně v souladu s ustanovením zásad v f 6 ZZVZ.

Současně uvádíme, Že posouzení dodržení zásad dle j 6 ZZVZje všdy potřeba posoudit s obledem na každé výběrové

řízení samostatně. “

2) Proč nebyl dokument Oznámení o výsledku hodnocení výbětu final ze 17.5.2021 zveřejněn ve stejném

rozsahu a formě jako Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek z 10.2.2021, tedy s identifikací vybraného

subjektu a s uvedením podrobností v kapitole Posouzení úplnosti nabídky účastníka, s nímž má být uzavřena

smlouva?
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