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V Brně dne 16. 12. 2021

Odpověď na žádost o informace
Vážený pane,
dne 11. 1. 2022 jsme obdrželi Vaše odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádost o informace dle z.č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které jste žádal o následující informace:
1. Poskytnutí seznamu veřejných zakázek, které má povinný v úmyslu zahájit v roce 2022 –
žadateli postačí i pracovní označení veřejných zakázek a předpokládaný termín zahájení
zadávacího řízení.
Vzhledem ke skutečnosti, že ve svém odvolání upřesňujete svůj požadavek na informace, ze kterého
je více zřejmé o jaké informace se Vám jedná, uvádíme níže seznam připravovaných zadávacích řízení
(pracovní názvy), kdy předpokládáme jejich vyhlášení v prvním kvartálu roku 2022.
Servis prádelenských strojů
Výměna zdrojových mostů
Rekonstrukce trafostanice TS2 - NN část včetně transformátorů
Spánková laboratoř a prostory pro krizové řízení FNB Netroufalky
Radiofrekvenční léčba v gynekologii a porodnictví
Myčky a dezinfektory
SPECT/CT
Celotělové výpočetní tomografy
Desinfekční roztoky
Výměna parního kotle do výtopny
Vyšetřovna SPECT/CT
FN Brno – Rekonstrukce stravovacího provozu II
Posílení chladícího výkonu centrálního chlazení YORK 4
Elektrofyziologické záznamové zařízení
Kapilární sekvenátor
LSK věže
Multifunkční RTG přístroj
Skiagrafické RTG přístroje
Spektrální průtokový cytometr
Teriflunomid II.
Léčivé přípravky obsahující Fidaxomicin - sdružený nákup
Spotřební materiál pro hematologické vyšetření pro TTO
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Angliolinka 1
Angiolinky 2
Vyhledávač mFISH metafází
Injekční stříkačky – sdružený nákup
Léčiva s obsahem železa, parenterální přípravky – sdružený nákup
Operační mikroskop pro KPPCH
Infuzní technika
Monitorovací systém
Pojízdný RTG přístroj
Skiagrafický komplet robotický
Robotický pipetovací systém
Zařízení pro dialýzu pacientů
Neratinib
Axicabtagenum ciloleucelum
Kabozantinib
Modernizace elektronické podpory zdravotnických procesů – Upgrade klinického informačního systému
Modernizace elektronické podpory zdravotnických procesů – Modernizace klinického informačního
systému

S pozdravem

Mgr. Lenka Kaňová Glajchová, MBA
vedoucí Oddělení právních věcí

2 /2

