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VÁŠ DOPIS ZN.:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ZE DNE: 22. 1. 2021  xxxxxxxxxxxx 

NAŠE ZN.: 78/21/UhP  xxxxxxxxxxxxxxxx 

VYŘIZUJE: Uherek   

TEL.: 577 552 300   
E-MAIL: uherek@bnzlin.cz   
DATUM:                  12. února 2021   

 

 
Re: žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím 
 
 
Dne 8. 2. 2021 byla Krajské nemocnici T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 
762 75 Zlín, zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B., vložka 4437 (dále jen 
„povinný subjekt“ nebo „KNTB“) doručena e-mailem žádost společnosti 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(dále jen „žadatel“), o poskytnutí informací v tomto 
znění: 
 
 a) Kdy končí lhůta odběru inkontinenčních pomůcek dle stávající uzavřené smlouvy?  

 b) Jakým způsobem probíhá výběr dodavatele inkontinenčních pomůcek – jedná se o veřejné 
výběrové řízení?  

 c) Jaké inkontinenční pomůcky, resp. od jakého výrobce zdravotnických prostředků, 
zdravotnické zřízení nakupuje (v současnosti a v průběhu období jednoho roku předcházejícího 
podání této žádosti) od svých dodavatelů a v jakém množství?  

 d) Jaká je nákupní cena zdravotnického zařízení za inkontinenční pomůcky dle písmene a)?  
 
 
K uvedeným dotazům povinný subjekt poskytuje následující informace: 
 
 
Dotazy ad a) a b): 
 
Platná smlouva na dané komodity v tuto chvíli uzavřena není. Zadávací řízení pro výběr dodavatele 
inkontinenčních pomůcek formou zjednodušeného podlimitního řízení totiž aktuálně probíhá, a to 
v rámci společného zadání dle § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Toto 
společné zadání je realizováno Krajskou nemocnicí T. Bati, a. s., Uherskohradišťskou nemocnicí a.s., 
Vsetínskou nemocnicí a.s. a Kroměřížskou nemocnicí a.s.  
 
Průběh zadávacího řízení je však komplikován tím, že je nutné v rámci hodnocení kritéria kvality 
provádět zkoušení vzorků, a to na odděleních charakteru LDN, která jsou však nyní v některých 
nemocnicích určena pro léčbu pacientů s onemocněním Covid 19. Proto zatím není zkoušení vzorků, 
a tedy ani zadávací řízení dokončeno.  
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Dotaz ad c): 
 

- inkontinenční kalhoty  jsou aktuálně nakupovány od spol. HARTMANN-RICO a.s. v množství  
122.500 ks/rok,  

- inkontinenční podložky jsou aktuálně nakupovány od spol. BATIST Medical a.s.  v množství 
239 800 ks/ rok.  
 
 

Dotaz ad d):  
 

 bez DPH za ks  

Plenkové kalhotky na den   

vel. M - obvod boků 90-120 cm, min. savost 1900 ml 7,37 

vel. L - obvod boků 120-150 cm, min. savost 2200 ml 7,47 

vel. XL - obvod boků 150-175 cm, min. savost 2500 ml 13 

Plenkové kalhotky na noc   

vel. M - obvod boků 90-120 cm, savost min. 2800 ml 7,97 

vel. L - obvod boků 120-150 cm, min. savost 3000 ml 9,47 

vel. XL - obvod boků 150-175 cm, min. savost 3000 ml 13,19 

Podložky pod pacienty   

rozměr 60x60 cm, min. savost 800 ml 2,39 

rozměr 60x90 cm, min. savost 1100 ml 3,63 

 

 

 

 
 
 
MUDr. Radomír Maráček    Mgr. Jozef Machek 
předseda představenstva    člen představenstva 
 
 
 
 


