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Nadační fond proti korupci 
Na Florenci 1270/31 
110 00 Praha 1      v Jablonci nad Nisou dne 1.8.2017 
 
 
Věc: Odpověď na žádost o informace dle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
         k informacím ze dne 19. 07. 2017  
 
 
Vážení, 
 
na základě Vaší žádosti ze dne 19. 07. 2017 k jednotlivým dotazům sděluji následující: 
 

1. Seznam názvů a smluvních hodnot zakázek, které pro naši organizaci organizovala společnost 
Compet Consult s.r.o., IČ: 265 02 402, se sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4 
(dále jen „Compet Consult“), naleznete v příloze č. 1. 
 

2. Výše jednotlivých úhrad za služby Compet Consult naleznete v příloze č. 1 ve sloupci 
Fakturace Compet Consult s.r.o. 

 
3. Naše nemocnice má odbornou a personální kapacitu vést kompletně pouze jednodušší 

výběrová řízení. U složitějších případů jsme schopni pouze zpracovávat odborné části 
zadávacích dokumentací (technické specifikace). Vzhledem ke složitosti Zákona o zadávání 
veřejných zakázek a vzhledem k nejednotnosti jeho výkladu různými kontrolními orgány 
někdy využíváme služeb externí asistenční firmy, která má v této problematice zkušenosti. 
Tato firma pro nás zpracovává obecné části zadávacích dokumentací a pomáhá řídit celý 
průběh výběrového řízení.  
 

Služby firmy Compet Consult jsme začali využívat na základě dobrých referencí. Ve spolupráci 
jsme pokračovali a pokračujeme na základě velmi dobré vlastní zkušenosti s její činností a 
výsledky.  
 

 
4. Způsob výběru administrátora veřejných zakázek naleznete v příloze č. 1 sloupec „Způsob 

výběru administrátora“.  
 

5. Naše nemocnice takovou informaci neeviduje. Není nám ani znám předpis, který by evidenci 
daných údajů vyžadoval.  
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6. Naše nemocnice takovou informaci neeviduje. Není nám ani znám předpis, který by evidenci 
daných údajů vyžadoval.  
 

7. Takové dokumenty neexistují, viz bod 5. a 6. 
 

 
 
 
S pozdravem 
 
 
MUDr. Vít Němeček, MBA 
ředitel 
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. 
 

 
 
 


