Dotaz a odpověď 10 -2016
1.Jaká byla pořizovací cena celkového komunikačního systému Ericsson včetně DECT stanic
a přístrojů pro Fakultní nemocnici v Olomouci ?
Komunikační systém se pořizoval postupně od r. 1997 a vzhledem ke skartovacím dobám
zákona o účetnictví již tuto pořizovací cenu nelze dohledat. Dostupné jsou údaje na základě
smluv o rozšíření komunikačního systému od roku 2003. Tyto ceny lze dohledat ze smluv, a
strukturovaně zpracovat, což obnáší úhradu dle ust. § 17, na kterou byla zaslána samostatná
výzva.
2.Jaká byla doposud vyplacena částka za servis technologie telefonní ústředny včetně
příslušenství společnosti Eriserv, spol. s r.o. od doby jejího pořízení včetně příslušenství do
současnosti ?
Servis technologie telefonní ústředny provádí firma Eriserv na základě jednotlivých smluv od
roku 2006. Měsíční poplatky lze strukturovaně dohledat ze smluv do tabulky, což obnáší
úhradu dle ust. § 17, na kterou byla zaslána samostatná výzva.
3.Jaká byla pořizovací cena Automatického svolávacího systému od společnosti Solidustech
s.r.o., ve kterém roce byl pořízen, jaké společnosti se tendru účastnily a kde bychom se mohli
podívat na případnou smlouvu nebo celý průběh výběrového řízení ? ( zadávací podmínky,
hodnocení nabídek, výsledek VŘ). Pokud je tento systém pod servisní smlouvou ,prosíme o
zaslání částky za servisní činnost od doby pořízení, po současnost.
Pořizovací cena :
759 375,26 Kč vč. DPH
Rok pořízení :
2008
VZ malého rozsahu proběhla v roce 2008.
Vzhledem k době realizace VZMR jsou již dokumenty k ní skartovány.
Uzavřená smlouva ze dne
S2008-112 je přiložena
Tento systém je pod stávající servisní smlouvou, není v ní samostatně oceněn, je součástí
celkové ceny.
4. Jaká byla pořizovací cena administračního systému pro ústřednu Ericsson MD110 včetně
modulu pro telefonní seznam od společnosti OpSoft Software s.r.o. , ve kterém roce byl tento
SW pořízen, jaké společnosti se tendru účastnily a kde bychom se mohli podívat na
případnou smlouvu nebo celý průběh výběrového řízení ? ( zadávací podmínky, hodnocení
nabídek, výsledek VŘ). Pokud je tento systém pod servisní smlouvou, prosíme o zaslání
částky za servisní činnost od doby pořízení, po současnost.
Pořizovací cena :
Rok pořízení :
VZ malého rozsahu proběhla v roce
Zúčastnění v tendru :

526 800,- Kč s DPH
2012
2012.
Opsoft s.r.o., Martinovská 3076/5, 723 00 Ostrava
Eriserv, spol s.r.o., Kohoutova 11D, 613 00 Brno
DAMOVO ČR s.r.o.,Hvožďanská 2053/3,148 00 Praha 4
Objednávka ze dne 3.12.2012 je přiložena
Zadávací dokumentace a zápis je přiložen, taktéž print screen z webových stránek o
uveřejnění VZMR.
Přílohy : dle textu

