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 Věc. Odpověď na žádost o poskytnutí informace 

 

Správa státních hmotných rezerv (dále jen Správa), jako povinný subjekt ve smyslu zákona  
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“), obdržela dne 26. 8. 2021 Vaší žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Uvedenou žádostí je požadováno: 

„informace ohledně testů vybraných pro testování žáků na začátku školního roku, konkrétně pak:  

1. jaké ministerstvo a kdo přesně vyhlásil výběrové řízení na dodavatele testu  

2. kolik se jich přihlásilo 

3. jaký dodavatel s jakým testem byl vybrán 

4. jaké podmínky musel dodavatel splnit, aby se mohl přihlásit  

5. podle jakých kritérií byl test vybrán.“ 

 

Žádost neobsahuje odůvodnění ohledně poskytnutí informace.  

 
Správa se Vaší žádostí pečlivě věnovala a k jednotlivým dotazům sděluje následující: 
 
1. Jaké ministerstvo a kdo přesně vyhlásil výběrové řízení na dodavatele testu?  
Odpověď: 
Veřejnou zakázku "vyhlásila" Správa státních hmotných rezerv jako centrální zadavatel veřejné 
zakázky dle § 9 zákona, který prováděl centralizované zadávání pro Pověřujícího zadavatele, 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
2. Kolik se jich přihlásilo? 
Odpověď: 
Centrální zadavatel obdržel 10 nabídek. 
 
3. Jaký dodavatel s jakým testem byl vybrán? 
Odpověď: 
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Vybraným dodavatelem se stal BATIST Medical a.s., testem je antigenní test "SARS -CoV-2 
Antigen test kit" od výrobce Genrui Biotech Inc.  
 
4. Jaké podmínky musel dodavatel splnit, aby se mohl přihlásit? 
Odpověď: 
Dodavatel musel před zahájením zakázky splnit podmínky zařazení do dynamického nákupního 
systému, veřejná zakázka byla zadávána v DNS.  
 
5. Podle jakých kritérií byl test vybrán? 
Odpověď: 
Hodnotícím kritériem pro testy, které splnily požadované technické podmínky, byla výše 
nabídkové ceny. 

S pozdravem 

 JUDr. Zbyněk Jankovský, Ph.D.  
 podepsáno elektronicky 
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