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Lipertová Šárka

Od: Lipertová Šárka
Odesláno: 19. června 2017 8:35
Komu: 'chci@zdravezdravotnictvi.cz'
Kopie:
Předmět: RE: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážená paní magistro, 
 
technické parametry magnetické rezonance byly nastaveny zadavatelem v zadávací dokumentaci.  
Uchazeč Phillip Česká republika tyto technické parametry splnil. Nebyl u něj konkrétním dotazem v rámci 
výběrového řízení zjišťován vztah mezi parametry „amplituda“ a „slew rate“ u jím nabízeného přístroje. V této věci 
nebylo s uchazečem v rámci výběrového řízení jakkoli komunikováno. 
 
Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D. 
vedoucí právního odboru 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
tel. 495 832 174 
 
 

From: Iniciativa pro zdravé zdravotnictví, z.s. [mailto:chci@zdravezdravotnictvi.cz]  
Sent: Wednesday, June 07, 2017 6:06 PM 
To: fnhk@fnhk.cz 
Subject: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Vážená paní, vážený pane, 
obracím se na Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s následujícím dotazy: 
 
Z veřejně dostupných zdrojů je nám známo, že nemocnice coby zadavatel realizovala veřejnou zakázku na pořízení 
magnetické rezonance, a to v otevřeném řízení s oficiálním názvem „FN Hradec Králové – nákup magnetické 
rezonance“, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. 52816. Zakázka byla zadána uchazeči Philip Česká 
republika s.r.o. a s tímto uchazečem byly dne 29.4. 2016 uzavřeny smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky. 
 
Vzhledem k situaci na trhu těchto zařízení a opakovaným nejasnostem, které se vztahují na technické parametry 
vzájemně si konkurujících přístrojů, máme důvod se domnívat, že i Vaše nemocnice se zabývala podrobnostmi stran 
technického řešení vítězného uchazeče.  
 
Proto Vás tímto, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o:  
 

1. Sdělení, zda a kdy byl u vítězného uchazeče Philip Česká republika s.r.o. blíže a konkrétním 
dotazem zjišťován vztah mezi parametry „amplituda“ a „slew rate“ u jím nabízeného přístroje. 

2. Poskytnutí formulace výše specifikovaného dotazu i odpovědi, a případně a také scanu či kopie 
takové odpovědi vítězného uchazeče, kterou na takovou Vaši žádost reagoval.  

Vaši odpověď, prosím, zašlete na e-mailovou adresu: chci@zdravezdravotnictvi.cz  
 
Předem děkuji.  
S pozdravem a přáním příjemného dne 
--- 
Mgr. Karolína Kroupová 
Předsedkyně spolku 
Iniciativa pro zdravé zdravotnictví, z.s. 
U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7 
IČ: 03618765 
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+420 721 859 279 
 




