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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 24. června 2021 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o

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

následující informace k veřejné zakázce „Dodávka služby — Terénní šetření — Zdraví 2018-2020“:

a) Došlo za strany SZÚk akceptaci změn podmínekplněníze strany dodavatele veřejné zakázky?

Pokudano, kdy byl uveřejněn dodatek ke smlouvě, který by takovou významnou změnu podmínek

upravoval?

Text ve výzvě i ve smlouvě byl po celou dobu stejný. Rozpor mezi dodávkou služeb a jejich specifikací

ve smlouvě není.

b) Kdy a kým byl potvrzen akceptační protokol, nebo obdobnýdokument stvrzujícíplněníprojektu za

rok 2020 dle smluvních podmínek?

Protokol stvrzující plnění projektu neexistuje, potvrzením je úhrada faktury.

c) Jaký kontrolní orgán SZŮ (interní nebo externí) ajakým mechanismem dohlížel na naplnění

smlouvy?

Na plnění smlouvy dohlížejí kontaktní osoby, které jsou uvedené ve smlouvě.

d) Jak bude SZŮ řešit rozpor mezi dodávkou služeb a jejich specifikací ve smlouvě, pokud tento rozpor

mohl v důsledku znamenat významné finančnípoškozeníSZÚ?

Adda)

e) Jaká byla požadovaná metoda výběru respondentů v zadávací dokumentaci projektu Dodávka

služby— Terénníšetření—Zdravípro roky 2014, 2015, 2016 a 2017?
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Metody výběru respondentů jsou uvedeny ve výzvách v jednotlivých zakázkách v daných letech na

portálu www.tenderarena.cz.

f) Jaká výběrová metodika (náhodný výběr respondentů/kvótní výběr respondentů) byla podle

výstupů z projektu Dodávka služby — Terénníšetření—Zdravípoužita pro výzkumy za roky 2014,

2015, 2016, 2017, 2018 a 2019?

Metody výběru respondentů jsou uvedeny ve výzvách v jednotlivých zakázkách v daných letech na

portálu www.tenderarena.cz.
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