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Datová schránka: uehpcbb
V Praze, 11. dubna 2017

Věc: žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane náměstku,
obdrželi jsme dnes od Vás písemné Oznámení o zrušení zadávacího řízení k
veřejné zakázce: „Výběrové šetření o duševním a tělesném zdraví české dospělé
populace“. Oznámení je datované 7.4.2017 a doručené na naši adresu 11.4.2017.
V odůvodnění se uvádí, že:
„Odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné
změny okolností, která nastala po zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel
jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil. Proto bylo
rozhodnuto, jak je výše uvedeno a tento fakt tímto zadavatel oznamuje.“
V souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb Vás žádáme o následující informace
k veřejné zakázce: „Výběrové šetření o duševním a tělesném zdraví české
dospělé populace“:
a) O jakou konkrétní podstatnou změnu okolností, která nastala po
zahájení zadávacího řízení a kterou zadavatel jednající s řádnou péčí
nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil, nastala, že v jejím důsledku bylo
zadávací řízení zrušeno?
Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané
výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v písemné
formě a zaslat prostřednictvím datové schránky (8tte7z4).
Za poskytnutí informace předem děkuji.
Žadatel o informaci:
MindBridge Consulting a.s.
IČ: 282 11 308
Geologická 575/2, Praha 5
152 00 Praha 5
Datová schránka: 8tte7z4

……………………………………………………….
Ing. Ladislav Klika,
předseda představenstva
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MindBridge Consulting as.
Geologická 575/2
15200 Praha 5
k rukám Ing. Ladislava Kliky
V Klecanech dne 12. 4. 2017

Odpověď na dotaz dle zákona či 06/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozděišich předpisů

Vážený pane inženýre,
v průběhu zadávacího řízeni byly zjištěny skutečnosti, na jejichž základě bylo rozhodnuto
o zrušeni zadávacího řízení a vyhlášení nového zadávaciho řízení s jinými podmínkami.
Projekt, pro který je výzkumné šetřeni určeno, doznal v průběhu zadávacího řízeni jistých
změn. Došlo zejména k rozšířeni pracovniho týmu a dále bylo rozhodnuto o prodlouženi
lhůty pro sběr dat a terminu pro dodáni finálnich výstupů z výzkumného šetření tak, aby
poskytované plnění lépe vyhovovalo vědeckým potřebám zadavatele. Prodloužení lhůty pro
sběr dat může v konečném důsledku umožnit účast dalších subjektů v tomto zadávacim
řízeni a zadavatel tím předpokládá širší soutěžní prostředí s možnou potenciální úsporou
prostředků určených pro tento projekt.
Po důkladném zvážení a poradě se členy pracovniho týmu, zadavatel rozhodl vypsat
zadávaci řízeni znovu s jinými hodnoticími kritérii, které umožni zadavateli lépe vyhodnotit
kvalitu nabizených postupů u nabidek jednotlivých účastniků.
Zvolený postup je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek,
přestože se jím toto zadávací řízeni neřídí. Zadavatel rozhodl o zrušeni zadávacího řizeni,
neboť se jedná o zakázku malého rozsahu, kdy tuto možnost může zadavatel v rámci tohoto
druhu zadávacího řizeni relevantně využit i bez udáni důvodu.
Těšíme se na účast Vaši společnosti v novém zadávacim řizeni, které bude v nejbližší době
zahájeno.

Děkuji za pochopeni.
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