
Šefarová Miroslava (ÚMČP.9)

Od:

Odesláno: 12. února 2Q21 17:00

Komu: Podatelna (UMČP.9)

Předmět: Testování dětí ze slin

Dobrý den,

na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o informace o smlouvách, které má MČ

Praha 9 podepsané se společností GHC Genetics.

Jednatelem této firmy je:

Jde o stejného člověka, kterýjejednatelem spolku SK Prosek. Tento spolekje příjemcem dotace MČ Praha

9 na zajištění sportovní činnosti sportovních klubů.

Prosím o informace:

1. na základě kterých byla firma GHC Genetics oslovena,

2. zda jde o veřejnou zakázku, jakého rozsahu. Jaká je celková smluvní výše plateb mezi městskou částí a

společnosti GHC Genetics

3. zda proběhlo výběrové řízení,

4. zda byl někdo pro toto výběrové řízení přímo osloven a

5. jaké byly konkurenční nabídky.

Předem děkuji za odpověď
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Šefarová Miroslava (ÚMČP.9)

Od:

Odesláno: 14. února 2021 20:29

Komu: Podatelna (UMČP.9)

Předmět: Re: Testování dětí ze slin

Dobrý den,

rozšiřuji žádost o informaci o následující body:

6. Dočetl jsem se v sobotním Právu, že "Vysočanská radnice nakoupila 3000 antigennich testů". Prosím o

informaci, kolik jeden test stojí včetně Výsledků a kdo ho hradí. Jde o úhradu MC Praha 9?

7 .V článku je také uvedeno, že měsíčně vyjde pořízení pro pět základních škol na 800 000 korun. Kolik

testů měsmne to představuje a nakolik jsou tyto testy hrazené pojišťovnou a nakolik je nákup hrazen

"vysočanskou radnicí".

Předem děkuji za odpověď,

On Fri, Feb 12, 2021 at 4:59PM—wrote:

Dobrý den,

na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o informace o smlouvách, které má MČ

Praha 9 podepsané se společností GHC Genetics.

Jednatelem této firmy je:

Jde o stejného člověka, kterýjejednatelem spolku SK Prosek. Tento spolekje příjemcem dotace MČ Praha

9 na zajištění sportovní činnosti sportovních klubů.

Prosím o informace:

1. na základě kterých byla firma GHC Genetics oslovena,

2. zda jde o veřejnou zakázku, jakého rozsahu. Jaká je celková smluvní výše plateb mezi městskou částí a

společnosti GHC Genetics

3. zda proběhlo výběrové řízení,

4. zda byl někdo pro toto Výběrové řízení přímo osloven a

5. jaké byly konkurenční nabídky.

Předem děku'i za od ověď
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