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Re: Fw: zadost o informace dle zakona c. 106/1999
i

ÍJP

Komu:
25.11.2021 16:01
Skrýt podrobnosti
Od:'
Komu:
Zabezpečení:
Z důvodu ochrany soukromí zabránila aplikace stažení obrázků. Zobrazit obrázky
Historie: Na tuto zprávu jste odpověděli a postoupili ji.

Dobrý den p a n e ^ ^ ^ l
mám ještě doplňující dotaz k informacím, které jste mi poslal. V registru sm luv jsem našla
pouze objednávky, ne sm louvy samotné. Znam ená to, že služba, která byla dodána
odpovídá objednávce a žádná jiná smlouva neexistuje?
Ještě bych se ráda zeptala, zda byla firma Pinarto na realizaci zakázky vybrána skrze
soutěž, nebo šlo o zadání napřím o (například na základě předchozí spolupráce)?
Děkuji za vysvětlení a přeji hezký den
S pozdravem
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Poskytnutí informací

dne 25. listopadu 2021 byla Masarykovu onkologickému ústavu (dále ,,MOÚ“) doručena
Vaše žádost o poskytnutí doplňujících informací týkajících se aplikace nových vizuálních prvků
v rámci komunikační strategie MOÚ.
Na základě této žádosti Vám poskytujeme k jednotlivým dotazům následující odpovědi:
1. V registru smluv jsem našla pouze objednávky, ne smlouvy samotné. Znamená to, že služba,
která byla dodána, odpovídá objednávce a žádná jiná smlouva neexistuje?
Neexistují jiné smlouvy než ty, jejichž záznam je uveřejněn v registru smluv a na které jsme Vám
zasílali odkazy v odpovědi ze dne 24. listopadu 2021. Pouze upřesňujeme, že bez ohledu na název
je také oboustranně odsouhlasená objednávka smlouvou v právním slova smyslu. Předmět
objednávky je vymezen rámcově. Pokud jde o bližší požadavky na plnění (např. počet fotografií,
videí, obsah manuálu jednotného vizuálního stylu, termíny dodání), každý oslovený dodavatel
za účelem podání nabídkové ceny obdržel požadavky MOÚ na plnění. Plnění bylo také v průběhu
realizace upřesňováno pokyny oprávněné osoby MOÚ.
2. Zda byla firma Pinarto na realizaci zakázky vybrána skrze soutěž, nebo šlo o zadání napřímo
(například na základě předchozí spolupráce)?
Veřejná zakázka malého rozsahu na pořízení propagačních fotografií a videí byla zadána dodavateli
Pinarto s.r.o., IČO: 29296393, na základě průzkumu trhu provedeného zadavatelem. V rámci tohoto
průzkumu trhu byly jednotnou poptávkou osloveny společnosti, které naplňovaly na základě svého
portfolia kvalitativní požadavky a disponovaly kapacitami pro realizaci veřejné zakázky tohoto
rozsahu. Doručené nabídky těchto společností byly následně hodnoceny podle jediného kritéria,
kterým byla nejnižší nabídková cena. Na základě tohoto hodnotícího kritéria byla vybrána jako
nejvhodnější nabídka společnosti Pinarto, s.r.o., IČO: 29296393, která nabídla nejnižší nabídkovou
cenu.
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