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V Brně dne 1. 6. 2016
Poskytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném
znění (dále jen „zákon“)
Vážení,
dne 19. 5. 2016 nám byla prostřednictvím poštovní přepravy doručena Vaše písemná žádost o
poskytnutí informací dle zákona obsahující následující:
Ve smyslu zák.č. 106/1999 Sb. žádáme o informaci, z jakého důvodu jsme byli dne 16. 5. 2016 vaší
lékárnou vyzváni k ukončení dodávek krevních trojvaků, které dodáváme na základě smlouvy
uzavřené dne 3. 8. 2009 na dobu neurčitou.
Naše nabídka byla vybrána jako nejvhodnější ve veřejné soutěži podle zák. č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách.
Dále žádáme o sdělení, jakým způsobem byl vybrán nový dodavatel krevních vaků a příslušného
přístrojového vybavení.
Žádáme rovněž o zaslání kopie smlouvy o dodávkách krevních vaků uzavřené s novým dodavatelem
včetně veškerých cen, dodatků, příloh a odkazů.

K Vaší žádosti sdělujeme, že smlouva uzavřená dne 3. 8. 2009 na základě veřejné zakázky nebyla
Fakultní nemocnicí Brno vypovězena a tedy je nadále platná a účinná. Fakultní nemocnice Brno tedy
nerealizovala a ani nerealizuje žádnou novou veřejnou zakázku na nového dodavatele krevních vaků
a neuzavřela žádnou smlouvu s novým dodavatelem.

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, vedoucí Oddělení právních věcí, tel. 532 232 708, e-mail: kanovaglajchova.lenka@fnbrno.cz
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Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost
zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

