Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 18. 5. 2020 byl požadavek na poskytnutí informací
z oblasti nákupu respirátorů kraji a hl. m. Prahou.
Konkrétní dotazy a poskytnuté informace:
1. Od kterých firem konkrétně jste respirátory nakoupili? Proč právě od těchto?


Námi realizované nákupy respirátorů je možné v souladu s platnou legislativou
dohledat v Registru smluv, viz odkazy zde:
423 – https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12049732
424 – https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12057648
425 – https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12061452 - polomasky
427 – https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12061216
428 – https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12063872
458 – https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12132820
471 – https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12222404
493 – https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12293156
513 – https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12396464
519 – https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12438352



Postupovali jsme v souladu s § 29, písmeno c) zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek v platném znění.



Kritéria výběru byla: certifikát kvality, v daném čase nejvýhodnější nabídka=
nejnižší cena, nejkratší doba dodání a podmínka platby až po převzetí
dodávky na místě určení.

2. Kolik firem Vám respirátory nabízelo? Koho konkrétně jste odmítli a proč?


Ke dni 19. 5. 2020 evidujeme nabídky od 117 firem, nabídky nadále přicházejí.



Nikoho jsme neodmítli, všechny nabídky evidujeme a dále je poskytujeme
v případě potřeby obcím s RP, případně příspěvkovým organizacím OK pro
možné další využití.

3. Jak probíhal výběr dodavatelů? Měl kraj nějaké kritéria, a jaká? Měl (má) kraj
nějaký tým, který se dodávkami respirátorů zabývá? Kdo v něm je? Je v něm
někdo, kdo má s těmito osobními ochrannými pomůckami zkušenost?
a) Jak probíhal výběr dodavatelů? Měl kraj nějaké kritéria, a jaká?
Vybírali jsme z nám dostupných nabídek, když kritéria výběru byla - certifikát
kvality, v daném čase nejvýhodnější nabídka=nejnižší cena, nejkratší doba
dodání a podmínka platby až po převzetí dodávky na místě určení.
b) Měl (má) kraj nějaký tým, který se dodávkami respirátorů zabývá?
Ano
c) Kdo v něm je?

Členové krizového štábu a zaměstnanci oddělení veřejných zakázek KÚOK.
d) Je v něm někdo, kdo má s těmito osobními ochrannými pomůckami
zkušenost?
Ano – příslušníci HZS, kteří mají zkušenosti s používáním OOPP v praxi.
4. Kontrolovali jste nějak - a jak - kvalitu dodávek?


Ano, ve spolupráci s HZS kraje a jeho příslušníky, kteří mají zkušenosti
s používáním OOPP.

5. Kontrolovali jste nějak - a jak - zda má nabízený výrobek certifikát?


Ano, bez certifikátu nebyla realizována zakázka (objednávka).

Dle § 6 odst. 1 informačního zákona, pokud žádost o poskytnutí informace směřuje
k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději
však do sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující
vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku,
kde se informace nachází.
Informaci zpracoval:
Dne 21. 5. 2020, Mgr. Michal Novák, odbor majetkový, právní a správních činností,
oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

