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V současné době probíhá realizace projektu „Komunikační a integrační platforma 

elektronizace Fakultní nemocnice Olomouc a regionálního eHealth“ 

V rámci projektu byly zrealizovány všechny plánované veřejné zakázky: 

• VZ0001 „Integrační platforma“ 

Smlouva o dílo byla podepsána dne 26. 11. 2020 s OR-CZ spol. s r.o. -   v realizaci 

• VZ0002 „Hardware pro integrační platformu“ 

dne 30. 6. 2020 byla zrušena veřejná zakázka, a to podle ust. § 127 odst. 2 d) ZZVZ 

• VZ0004 „Hardware pro integrační platformu II.“ 

Kupní smlouva byla podepsána dne 8. 12. 2020 s Aratec Group s.r.o. - dodáno 

• VZ0003 Odborné konzultace a dozor při implementaci v rámci dodávky integrační platformy  

Smlouva o zajištění služeb podepsána dne 4. 1. 2020 s GROUWE s.r.o. – v realizaci 

 

 

Plánovaný termín ukončení realizace byl posunut, řídícím orgánem byla schválena žádost o 

změnu projektu a ukončení realizace projektu tak bylo posunuto na termín 31.12.2022. 

 

 

V Olomouci dne 30.8.2022 
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