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RE: Bakalářská práce - sběr dat

Důležitost:

Vysoká

Vážený pane,
k Vaší žádosti o poskytnutí informací sděluji následující:
Evidenční číslo VZ na VVZ 492889: podle vypracované projektové dokumentace byl projektantem zpracován výkaz
výměr. Ten byl následně oceněn pomocí cenové soustavy ÚRS.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky pak vycházela z ocenění projektantem a byla mírně upravena vzhledem ke
zkušenostem investora.
Evidenční číslo VZ na VVZ 499578: předpokládaná cena byla stanovena na základě předpokládaného rozsahu prací
po dobu uzavření smlouvy (4 roky) násobeného jednotkovými cenami z předchozí rámcové smlouvy o dílo na
malířské a natěračské práce. Jako kontrola stanovení předpokládané ceny byly použity celkové finanční objemy
požadovaných prací v předchozích letech.
Jistota nebyla požadována u žádné z veřejných zakázek.
Pěkný den.

Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D.
vedoucí právního odboru
Fakultní nemocnice Hradec Králové
tel. 495 832 174
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[mailto:
Sent: Friday, April 22, 2016 6:17 PM
To: fnhk@fnhk.cz
Subject: Bakalářská práce - sběr dat

]

Vážená Fakultní nemocnice,
v rámci zpracování bakalářské práce s názvem : ,,Analýza vítězné ceny veřejných zakázek v závislosti na
vybraných podmínkách" Vás prosím o sdělení informací, ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ohledně veřejných zakázek na stavební práce, kde byla Vaše nemocnice zadavatelem, s názvem :
,,FN Hradec Králové - oddělení kontroly sterilit, oddělení diagnostiky TBC a navazující akce''(datum uveřejnění
8/2015).
Evidenční číslo VZ na VVZ 492889.
,,Malířské a natěračské práce ve Fakultní nemocnici Hradec Králové_2''(datum uveřejnění 4/2015).
Evidenční číslo VZ na VVZ 499578.
Prosím o následující informace :
1

Jakým způsobem byla stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky(§ 13 a 16 zákona č. 137/2006 Sb.).
Prosím o konkrétní způsob
např.: stanovená pomocí cenové soustavy ÚRS projektantem.
Byla požadována jistota dle § 67 zákona 137/2006 Sb.?
Děkuji za pomoc. Cílem práce je analýza a následné kroky ke zlepšení podmínek veřejných zakázek pro uchazeče i
pro zadavatele. Prosím o zaslání informací nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí. Informace prosím zašlete na tento
E-mail :
S pozdravem
Datum narození :
Adresa bydliště :

Výsledky bakalářské práce budou zaslány na MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
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