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Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“)

Předmět žádosti:
Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný subjekt v úmyslu zahájit v roce
2022 – žadateli postačí i pracovní označení veřejných zakázek a předpokládaný termín
zahájení zadávacího řízení.

Preambule:
Za poskytnutí informace byla dle zákona požadována úhrada nákladů. Proti sdělení povinného
subjektu o výši úhrady podal žadatel dne 3. 1. 2022 stížnost, kterou dle zákona řešil nadřízený
orgán povinného subjektu. Rozhodnutím Krajského úřadu Kraje Vysočina číslo jednací:
KUJI 294/2022 ze dne 18. 1. 2022, doručeným povinnému subjektu téhož dne, byla výše
úhrady požadované v souvislosti s poskytnutím informace snížena na 0 Kč. Proto povinný
subjekt poskytuje požadované informace bezúplatně.
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Odpověď:
Povinný subjekt plánuje v souladu se střednědobým plánem v roce 2022 veřejné zakázky v
rámci projektu REACT-EU - Pořízení přístrojového vybavení Nemocnice Havlíčkův Brod.
Postupně budou veřejné zakázky na přístroje realizovány až do roku 2023. Další veřejné
zakázky - pracovní označení - Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu z Nemocnice
Havlíčkův Brod; Komplexní úklid v NHB; Spotřební materiál - náplasti, sterilní vyšetřovací
rukavice, obvazový materiál; Malířské a natěračské práce v NHB; Mražená zelenina;
Potraviny – koloniál; Minerální vody; Mražené maso. Termíny zahájení – průběžně v rámci
roku 2022. Zadávací řízení podléhá schválení zřizovatele Kraje Vysočina, z toho důvodu
nejsme schopni uvést přesné termíny.

S pozdravem
za Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci

………………………………
Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel
(podepsáno elektronicky)
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