Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brné

Pekafské 53
656 91 Brno

V Praze dne 29. 9. 2015

iédost o poskytnuti informaci dle za'kona E. 106/1999 5b., 0 svobodném pfl'stupu k informacim,

ve znéni pozdéjil’ch pfedpisﬁ

Lavaton s.r.o., ICC: 362 44 848, spoleénost 5e sidlem Trnava, Bulharské 44,

iadatel:

PSC 917 00, Slovenské republika,
prévné zastoupeny

email:

Povinnv subjekt:

Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brné, ICO: 00159816, se sidlem Brno,

Pekafska’ 53, Psc": 656 91.

Véieni,

dne 26. 7. 2010 byla mezi Fakultni nemocnici u sv. Anny v Brné, ICO: 00159816, se sidlem Brno,

Pekaké 53, P56 656 91, (déle jen ,,zadavate|") jako objednatelem a spolec'nosti CHRI§TOF, spol.

sr.o., ICO: 42660351, 5e sidlem Vyékov, Sportovnl' 39/3, Vyékov-Pfedmésti, PSC: 682 01, jako

dodavatelem uzavfena na zékladé vysledkﬁ zadévaciho Fl'zeni vefejné zakézky s nézvem ,,Komplexnl'
servis zdravotnického prddla a odévu

ev.é.: 60040830, smlouva snézvem ,,Smlouva o dilo —

zabezpec'en/komp/exnl'ho servisu prddlo (varianta 1)" (déle jen ,,Smlouva”).

Sm|ouva byla uzavFena na dobu 5 let 5 Uéinnosti od 1. 10. 2010. Z dostupnych informaci je zfejmé,
ie

zévazek

dodavatele

k

poskytnuti

komplexniho

servisu

prédla

dle

(:I.

ll Sm|ouvy

vypréi

ke dni 1. 10. 2015 (déle jen jako ,,Sluiby”).

One 10. 9. 2015 obdriel zadavatel iédost ze dne 9. 9. 2015 o poskytnuti informaci dle zékona

c. 106/1999 5b., 0 svobodném pFistupu kinformacim, ve znéni pozdéjéich pfedpisﬁ, souvisejici

se shora uvedenou Smlouvou na poskytnuti Sluieb. Zadavatel na tuto iadost poskytl iadateli
odpovéd' datovanou

dne

24.

9.

2015.

Zadateli se

dostalo

odpovédi,

2e

zadavatel

uzavfel

dne 9. 9. 2015 dodatek ke Smlouvé, jimi zajistil poskytovéni Sluieb na daléi obdobi.

V souvislosti s touto odpovédi na iédost iadatele ze dne 9. 9. 2015 a uzavFenim dodatku ke Smlouvé
dne 9. 9. 2015, iadatel iéda 0 poskytnuti nésledujicich informaci dle zékona é. 106/1999 5b.,
0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjéich piedpisﬂ (da’le jen ,,zékona o svobodném

pfistupu k informacim“):

-

Zadatel

timto

iédé

o

poskytnuti

Uplného

znéni

dodatku

ke

Smlouvé

uzavfeného

dne 9. 9. 2015.

Zadatel je toho na'zoru, ie zadavatel sohledem na zékonné lhﬂty dle prévni Upravy zada’véni
vefejnych zaka’zek a povinnost Fédného hospodafeni vyée uvedenymi informacemi musi disponovat.
Zadatel 5i déle dovoluje upozornit, ie zadavatel je povinm'lm subjektem dle zékona 0 svobodném
pfistupu k informacim a je povinen mu tyto informace poskytnout. Zadatel déle upozorﬁuje, ie vyﬁe
citovany zékon o svobodném pFistupu k informacim ani zékon é. 137/2006 5b., 0 vefejnych
zakézkéch, ve znéni pozdéjéich pfedpisﬁ, neobsahuji iédny dOvod, na zékladé néhoi by byl zadavatel
jako povinny subjekt povinen nebo oprévnén odmitnout poskytnuti téchto informaci Zadateli.
V souladu 5 § 4 odst. 5 zékona o svobodném pﬁstupu k informacim iédame o poskytnuti informaci
v elektronické podobé, nebo, nenHi to moine’, v listinné podobé.

S pozdravem

Pfiloha E. 1 — Plné moc
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