
        NEMOCNICE 
TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ 

 

Re: žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Dne 5. 11. 2020 Krajská nemocnice T. Bati, a. s., IČ 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, zapsané 

v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4437 (dále jen „povinný subjekt“ nebo „KNTB“) zaslala 

žadateli xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dále jen 

(dále jen „žadatel“) odpověď na jím položené dotazy. 

Dne 12. 11. 2020 doručil žadatel povinnému subjektu stížnost dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 

informacím (dále jen „zákon“) s tím, že žádal „také o smluvní dokumentaci k používaným výtěrovkám, tato mi ale poskytnuta 

nebyla. Sdělili jste mi pouze, že sady se objednávají jednotlivými objednávkami, nicméně smluvní vztah mezi Vámi a 

dodavatelem se nepochybně řídí nějakými (všeobecnými) obchodními podmínkami a nebo rámcovou smlouvou atp. Nic 

takového mi však poskytnuto nebylo. 

Ve smyslu § 16a odst. 5 zákona povinný subjekt požadované informace poskytuje a žadateli předává jak pět 

anonymizovaných objednávek předmětného zboží za období září, říjen 2020, tak mu poskytuje předávací protokoly ohledně 

darů zboží od MZ ČR, resp. MV ČR, kdy v období od jara právě do září t. r. byly dodávky řešeny právě prostřednictvím 

darů od těchto institucí. 

V jarním období 2020 část sortimentu byla rovněž objednávána přímo ze strany mikrobiologické laboratoře KNTB. Tyto 

objednávky jsou k dispozici v mikrobiologické laboratoři, nicméně KNTB nemůže aktuálně s ohledem na nouzový stav a 

vytíženost pracovníků laboratoře vyčlenit pracovní sily k dohledání těchto objednávek. Případné uveďte e-mail nebo 

telefonní číslo, prostřednictvím kterého by bylo možné dohodnout bližší podmínky předání dalších podkladů, nebudou-li 

Vám dostačovat již poskytnuté. 

MUDr. Radomír Maráček předseda představenstva 

Přílohy: 
obecné nákupní podmínky KNTB, 

- objednávka 19890/2020/18/MIC, 
- objednávka 20223/2020/18/MIC, 
- objednávka 20804/2020/18/BLA, 

- objednávka 21069/2020/18/MIC, 

- objednávka 21313/2020/18/MIC, 

předávací protokol ze dne 1.4. 2020, předávací protokol ze dne 28. 5. 2020, předávací protokol ze dne 5. 6. 2020, předávací protokol ze dne 

11.6. 2020. 

(3, Krajská nemocnice T. Bati, a. $. 
V Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 
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Krajská nemocnice T. Bati, a. s.,  Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín    

IČ: 276 61 989, zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, odd. B, vložka 4437 

 

 

OBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY KNTB, a. s. 

1.  Obecná ustanovení  

1.1. Tyto obecné nákupní podmínky (dále jen „NP“) obsahují základní podmínky dodávek zboží a služeb do KNTB s výjimkou zdravotnických prostředků (za zdravotnický 

prostředek je považován každý přístroj, výrobek, předmět nebo materiál, který odpovídá definici uvedené v platném zákoně o zdravotnických prostředcích ) a jsou součástí 

všech obchodních smluv uzavřených KNTB jako odběratelem (kupujícím, objednavatelem).  

1.2. Tyto Nákupní podmínky ZP platí pro všechny  

a) veřejné zakázky ve smyslu z.č. 134/2016 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“) na dodávky zboží a služeb, 

b) zakázky malého rozsahu na jednorázové i opakované dodávky s předpokládanou cenou předmětu plnění bez DPH do 2.000 000,- Kč realizované přímo bez výběrového 

řízení (dále jen „ostatní zakázky“). V tomto případě se NP podepisují při uzavírání smlouvy.  

Nabídka uchazeče o veřejnou zakázku nebo účastníka výběrového řízení na zakázku malého rozsahu (dále jen „nabídka“ a „zakázka“) i návrh smlouvy, podle níž má být 

zakázka realizována (dále jen „návrh smlouvy“), musí být v souladu s podmínkami uvedenými v dalších ustanoveních. Nabídka i návrh smlouvy se mohou odchylovat od 

ustanovení NP jen v případě, že to bude výslovně připuštěno v podmínkách zadání zakázky nebo v zadávací dokumentaci, a jen v rozsahu a za podmínek uvedených 

v těchto dokumentech. V takovém případě má odchylná úprava ve smlouvě přednost před těmito nákupními podmínkami. 

1.3. NP jsou součástí každého návrhu smlouvy, který se týká pořizování zboží a služeb podle odst. 1.1 těchto NP. Uchazeč o veřejnou zakázku nebo účastník výběrového řízení 

na zakázku malého rozsahu (dále jen „účastník výběrového řízení“) přiloží ke každému vyhotovení návrhu smlouvy jedno podepsané vyhotovení NP, tzn.  že předloží NP 

celkem 3x. Účastník výběrového řízení předloží podepsané NP samostatně u každé nabídky, a to i v případě, že nákupní podmínky podepsal a předložil již dříve. V případě 

ostatních zakázek se NP stávají součástí každé smlouvy jejím uzavřením bez ohledu na formu uzavření smlouvy. NP musí být podepsány u fyzických osob účastníkem 

výběrového řízení, resp. dodavatelem zakázky malého rozsahu, a u právnických osob statutárním orgánem nebo osobou oprávněnou podepsat návrh smlouvy podle bodu 

2.2. 

1.4. NP nemusí být součástí smlouvy u zakázek, u nichž neproběhlo výběrové řízení dle zákona nebo příslušné vnitřní směrnice a jejichž předmětem jsou 

jednorázové dodávky s cenou plnění do 5.000,- Kč. 

2. Návrh smlouvy 

2.1. Návrh smlouvy musí být v souladu s platnými právními předpisy, zadáním zakázky, nabídkou účastníka výběrového řízení a těmito NP a musí v něm být výslovně uvedeno, 

že NP jsou součástí smlouvy jako její příloha. Smlouva (případně včetně příloh) musí jako jediný a úplný dokument řešit všechny vztahy mezi smluvními stranami a nesmí 

v ní být odkaz na žádné dodací, nákupní, cenové, platební či jiné podmínky dodavatele (prodávajícího), které by nebyly v souladu s těmito NP, není-li v zadání veřejné 

zakázky nebo ve výzvě k podání nabídek připuštěno jinak. Pokud by návrh smlouvy obsahoval podobný odkaz, nebude ze strany KNTB a.s. akceptován, nabídka účastníka 

výběrového řízení bude vyřazena a účastník výběrového řízení vyloučen z další účasti na zadávání zakázky. 

2.2. Návrh smlouvy, NP i vlastní nabídka musí být podepsány u fyzických osob účastníkem výběrového řízení a u právnických osob statutárním orgánem. Pokud bude návrh 

smlouvy, NP nebo vlastní nabídka podepsány jinou  osobou,  musí být součástí nabídky  buď písemná plná moc (pověření), podepsaná u fyzických osob účastníkem 

výběrového řízení a u právnických osob statutárním orgánem účastníka výběrového řízení , nebo příslušné doklady, z nichž bude vyplývat zákonné zmocnění osoby 

podepisovat jménem účastníka výběrového řízení doklady pro výběrová řízení. U podpisu návrhu smlouvy, NP i vlastní nabídky musí být vždy uvedeno jméno, příjmení a 

funkce podepisující osoby.  

2.3. V záhlaví návrhu smlouvy musí být uvedeno číslo smlouvy, které je shodné s číslem zakázky uvedené v zadání zakázky. Návrhem smlouvy je účastník výběrového řízení 

vázán po zadávací lhůtu, která je u veřejných zakázek uvedena v zadání veřejné zakázky a vyplývá ze zákona a u zakázek malého rozsahu činí 30 dnů ode dne doručení 

oznámení KNTB o výběru nejvhodnější nabídky.  

2.4. Návrh smlouvy v případě veřejné zakázky dle zákona musí být předložen ve třech vyhotoveních, z nichž jedno bude součástí nabídky a  další dvě budou k nabídce volně 

přiložena jako její přílohy (nebudou svázána či jinak neoddělitelně spojena s ostatními doklady v nabídce). V případě zakázky malého rozsahu musí být rovněž smlouva 

předložena ve třech vyhotoveních, není-li v zadání zakázky výslovně uvedeno jinak. Jedno z těchto vyhotovení bude součástí nabídky a další dvě budou k nabídce volně 

přiložena jako její přílohy (nebudou svázána či jinak neoddělitelně spojena s ostatními doklady v nabídce).  

 

 

3. Kvalitativní a technické požadavky na dodávky 

3.1. Kvalitativní a technické vlastnosti dodávaného zboží musí odpovídat požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, zejména z.č. 102/2001 Sb., o obecné 

bezpečnosti výrobků, z.č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a příslušnými prováděcími nařízeními vlády, harmonizovanými českými technickými normami 

a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným v zadání zakázky. Nabízený předmět plnění nesmí mít žádné právní vady, zejména nesmí být zatížen jakýmikoliv právy třetích 

osob. Účastník výběrového řízení může nabídnout jen takový předmět plnění, k němuž získal vlastnické či jiné odpovídající právo v souladu s platnými právními předpisy. 



3.2. Účastník výběrového řízení i dodavatel u zakázky malého rozsahu musí v nabídce prokázat, že nabízené zboží je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné 

pro použití k účelu, pro nějž je pořizováno, zejména, že byla stanoveným způsobem posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví nařízení vlády, 

je označen stanoveným způsobem a výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě, vyplývá-li tento požadavek na zboží z obecně 

závazných právních předpisů. 

3.3. Požadované doklady prokazující splnění kvalitativních a technických požadavků zboží podle čl. 3.2. musí být platné v případě výběrových řízení a v případě zakázek malého 

rozsahu nejpozději v den podání nabídky (v případě ostatních zakázek nejpozději v den uzavření smlouvy) a jejich platnost musí trvat po celou sjednanou nebo 

předpokládanou dobu plnění. Všechny tyto doklady lze předložit ve fotokopii, která nemusí být úředně ověřena. 

4. Záruka, záruční a pozáruční servis 

4.1. Smlouva musí obsahovat výslovné ustanovení o převzetí záruky za jakost a její délce s tím, že práva z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku.  

4.2. U dodávek, které mají charakter přístrojů musí smlouva (nebo její příloha) obsahovat ustanovení o záručním a pozáručním servisu, v nichž bude uvedeno, kdo (zda přímo 

smluvní strana nebo jiná servisní firma) a za jakých podmínek provádí záruční servis, jaká je doba od nahlášení vady do nástupu servisní firmy, jaká je doba na odstranění 

vad a sankce za její nedodržení. 

4.3. V ustanoveních o pozáručním servisu musí být uvedeno, kdo (zda přímo smluvní strana nebo jiná servisní firma) a za jakých podmínek provádí pozáruční servis. Podmínky 

pozáručního servisu musí být stanoveny tak, že servis je prováděn jen v případě potřeby KNTB a na její výzvu  a účtovány budou jen jednotlivé servisní práce a dodávky 

podle aktuálního ceníku servisní organizace. Ze strany KNTB nebudou zejména akceptována ustanovení, podle nichž by pozáruční servis měl být poskytován výlučně jen 

jako paušální soubor dodávek náhradních dílů a servisních prací za určité časové období a účtován jako paušální platba za určité období bez ohledu na skutečný rozsah 

provedených servisních prací a dodávek. Takováto nabídka bude posouzena jako v rozporu s těmito NP a bude vyřazena a uchazeč vyloučen. Pozáruční servis musí být 

zajištěn tak, aby KNTB měla možnost zadávat servisní práce více než jednomu dodavateli kromě případů, kdy v důsledku specifického charakteru dodaného přístroje pověřil 

výrobce některou servisní firmu výhradním prováděním pozáručního servisu (tato skutečnost musí uchazeč prokázat). 

5. Dodací podmínky  

5.1. U smluv uzavíraných na opakující se plnění na období delší než jedno čtvrtletí bude ve smlouvě dohodnut předmět plnění a orientační množství  za dobu platnosti smlouvy 

s tím, že orientační množství je nezávazný údaj a že konkrétní množství a dobu plnění u jednotlivých dílčích dodávek určí KNTB písemně, faxem, e-mailem nebo - je-li to 

obvyklé - i telefonicky. 

5.2. U dodávek, které mají charakter spotřebního materiálu, je dodávka splněna dodáním do areálu KNTB, Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín a potvrzením převzetí KNTB s tím, že 

vlastnické právo přechází na KNTB splněním každé dílčí dodávky. V případě zahraničních dodavatelů (osob se sídlem mimo ČR) bude akceptována pouze dodací podmínka 

DDP Zlín dle INCOTERMS 2000.  

5.3. Není-li v zadání zakázky na dodávku přístrojů výslovně uvedeno jinak, je součástí předmětu plnění a bude zahrnuto v nabídkové ceně kromě dodání přístroje do KNTB i 

jeho montáž nebo instalace, uvedení do provozu, obstarání všech veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení do provozu, provedení zkušebního provozu, 

zaškolení personálu, dodání českého návodu k použití i veškeré další náklady a výdaje spojené s dodávkou a rovněž poskytování bezplatného záručního servisu během 

záruční doby s tím, že dodávka je považována za splněnou podepsáním zápisu o předání a převzetí předmětu plnění (nebo jiného podobného dokladu) oběma stranami. 

5.4. Dodávka přístroje nebo jiného zařízení nesmí být podmíněna budoucím odběrem spotřebního materiálu nebo jiných výrobků, pokud tyto materiály či výrobky nejsou podle 

zadání zakázky předmětem plnění. Z dodávky přístroje nebo zařízení nesmí vyplývat povinnost KNTB odebírat v budoucnu výlučně určený spotřební materiál nebo výrobky 

kromě případů, kdy odběr konkrétního spotřebního materiálu nebo výrobků je předepsán výrobcem (tuto skutečnost musí dodavatel prokázat). 

5.5. K přechodu vlastnického práva k předmětu plnění dochází ve všech případech splněním dodávky podle předchozích ustanovení, pokud není dále uvedeno jinak. Je-li 

obsahem spolupráce i zřízení a provozování konsignačního skladu, přechází vlastnické právo z dodavatele na KNTB okamžikem vydání předmětu plnění z konsignačního 

skladu. Návrh smlouvy nesmí obsahovat ustanovení o výhradě vlastnického práva, podle něhož by vlastnické právo k předmětu plnění přecházelo na KNTB až zaplacením 

dohodnuté ceny nebo splněním jiných podmínek. K přechodu nebezpečí poškození, zničení, zneužití nebo ztráty předmětu plnění nebo jeho části na KNTB dochází vždy 

přechodem vlastnického práva. 

5.6. Není-li mezi smluvními stranami předem dohodnuto jinak, lze plnění poskytnout předáním v areálu KNTB  jen v pracovních dnech v době od 7,00 hodin do 15,00 hodin. 

5.7. Dodávku předmětu plnění je za KNTB oprávněn převzít a zápis o předání a převzetí podepsat pouze příslušný pověřený zaměstnanec, jehož jméno, příjmení a funkce 

budou uvedeny v zadání zakázky a v příslušné smlouvě s tím, že v době nepřítomnosti tohoto pracovníka rozhoduje o převzetí dodávky a podepsání příslušného zápisu 

pracovník pověřený k tomuto jednání představenstvem KNTB. Nebude-li ve smlouvě o dodávce uveden pracovník příslušný k převzetí, potvrzuje převzetí a podepisuje 

příslušný zápis technik MTZ KNTB. Podepsání zápisu o předání a převzetí předmětu plnění jinou osobou než pracovníkem uvedeným ve smlouvě není považováno za 

splnění dodávky. 

5.8. Je-li předmětem dodávek zboží podléhající rychlé zkáze (potraviny apod.), je dodavatel povinen dodávat zboží pouze čerstvé a v první jakosti. 

6. Cena 

6.1. Cena uvedená v nabídce účastníka výběrového řízení a ve smlouvě musí obsahovat všechny výdaje a náklady spojené se splněním dodávky. Nabídková cena musí být 

uvedena buď přímo ve smlouvě nebo v cenové nabídce, ceníku či specifikaci ceny, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy jako její příloha.  

6.2. Nabídková cena bez DPH je zásadně pevnou cenou platnou po celou dobu platnosti smlouvy v měně Kč, bez vazby na stávající nebo budoucí kurz jiné měny nebo jiné 

skutečnosti. Pouze v případě, že je to výslovně připuštěno v zadání zakázky, může být cena stanovena jako nejvýše přípustná, která může být změněna pouze z důvodů a 

způsobem uvedeným v zadání zakázky. 

6.3. Není-li v zadání zakázky výslovně uvedeno jinak, musí být nabídková cena uvedena v členění jednotková cena (cena jednotlivých dílčích plnění) bez DPH, celková cena 

bez DPH, DPH (samostatně podle základní a snížené sazby), DPH celkem, celková nabídková cena vč. DPH.  

 



7. Platební podmínky 

7.1. Splatnost faktur za dodané zboží (služby) je účastník výběrového řízení povinen výslovně navrhnout v návrhu smlouvy počtem dnů ode dne doručení faktury (daňového 

dokladu) KNTB. Není-li v zadání zakázky výslovně uvedeno jinak, musí činit navržená splatnost faktur minimálně 30 kalendářních dnů od doručení faktury KNTB. Není-li v 

případě ostatních zakázek splatnost faktur uvedena ve smlouvě, činí minimálně 30 dnů od doručení faktury KNTB. 

7.2. V návrhu smlouvy uvede uchazeč či dodavatel výslovně ustanovení o úrocích z prodlení. Výslovně uvede, zda navrhuje zákonné či smluvní úroky z prodlení. Pokud navrhne 

zákonné úroky z prodlení, má se zato, že úroky jsou stanovovány podle občanského zákoníku a platného nařízení vlády. Pokud navrhne smluvní úrok z prodlení, vyjádří 

číselně jeho výši, a to buď jako denní či jako roční smluvní úrok z prodlení. Smluvní úrok z prodlení může být navržen i ve formě Repo sazby ČNB případně zvýšené o další 

procentní body (v celých procentních bodech). Repo sazbou ČNB podle předchozího ustanovení je míněna dvoutýdenní repo sazba stanovená ČNB a platná pro první den 

kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení Smluvní úrok z prodlení, navržený v jakékoli shora uvedené formě, však nesmí být navržen ve výši přesahující výši zákonného 

úroku z prodlení, stanovené podle výše citovaných předpisů občanského práva. 

7.3. Za prodlení s úhradou faktury není KNTB povinna hradit kromě navrženého úroku z prodlení podle předchozích ustanovení jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní 

sankci. Při prodlení s úhradou faktury není dodavatel oprávněn pozastavit další dílčí plnění až do zaplacení a prodlení nebude považováno za podstatné porušení smlouvy. 

7.4. Dodavatel je povinen uvádět na každé faktuře (daňovém dokladu) za jednotlivá dílčí plnění v samostatné rubrice v záhlaví faktury údaj: smlouva č. (číslo zakázky) ze dne 

(datum uzavření smlouvy). V případě, že dodavatel bude dodávat KNTB i jiné výrobky, je povinen vystavovat samostatné faktury za předmět plnění podle jednotlivých 

zakázek (v jedné faktuře nesmí být uvedeny dodávky na více zakázek). V případě, že předmětem plnění jsou dodávky investičního i neinvestičního charakteru, je dodavatel 

povinen vystavovat faktury samostatně pro plnění investičního charakteru a samostatně pro plnění neinvestičního charakteru.  

7.5. Faktury, které nebudou obsahovat některou z náležitostí uvedenou v předchozích ustanoveních nebo s nimi budou v rozporu, je KNTB oprávněna vrátit ve lhůtě splatnosti 

dodavateli k doplnění nebo opravě s tím, že lhůta splatnosti faktury počne běžet dnem doručení opravené faktury zadavateli.  

7.6. Každý účastník výběrového řízení je povinen uvést v návrhu smlouvy ustanovení odpovídající bodům 7.1. – 7.3., pokud se k příslušné zakázce vztahují. 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. V případě, že podmínky zadání veřejné zakázky budou obsahovat ustanovení odlišná od těchto NP, mají přednost podmínky zadání zakázky. Pokud se některé ustanovení 

NP dostane do rozporu s kogentním ustanovením obecně závazného právního předpisu, platí příslušné ustanovení právního předpisu s tím, že zbývající ustanovení NP 

zůstávají v platnosti. 

8.2. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. V případě, že účastník výběrového řízení 

uzavřel před podáním nabídky s jinou osobou smlouvu o postoupení všech nebo více pohledávek (faktoringovou nebo podobnou smlouvu), která se vztahuje i na pohledávky 

vyplývající ze smlouvy, je povinen tuto skutečnost uvést v nabídce a v návrhu smlouvy. Neuvede-li tuto skutečnost v nabídce a v návrhu smlouvy, je KNTB oprávněna od 

smlouvy odstoupit. 

8.3. KNTB může písemným oznámením zaslaným dodavateli, příp. jeho právnímu nástupci, ukončit platnost smlouvy v případě prodeje podniku nebo jeho části, jehož 

prostřednictvím byla zakázka realizována. Účinnost smlouvy v tomto případě zaniká doručením písemného oznámení. 

8.4. Pro případ, že se na uzavřenou smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, platí, že obě smluvní strany s tímto uveřejněním souhlasí a 
sjednávají, že správci registru smluv zašle tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv KNTB. 
 

8.5. Pro právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny smlouvou, platí tyto NP a české obecně závazné právní předpisy, zejména příslušná ustanovení 

občanského zákoníku, a k projednávání sporů mezi smluvními stranami jsou příslušné české soudy. 

 

 

Ve Zlíně 20. 1. 2020 

 

 

MUDr. Radomír Maráček      Mgr. Lucie Štěpánková, MBA  
předseda představenstva      členka představenstva      

 

 

 

 

 

Níže podepsaná  

 

Název a sídlo:  

IČ:  

zastoupená:      

 

prohlašuje, že 

se podrobně seznámila s textem NP a souhlasí s tím, že podpisem nákupních podmínek se tyto stávají nedílnou součástí příslušné obchodní smlouvy, která bude mezi ní a KNTB 

po podpisu nákupních podmínek uzavřena. 

 



Datum podpisu:       Jméno, příjmení, funkce, 

razítko a podpis:          

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



Havlíčkovo nábieži 600 762 75 Zlín 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v né oddíl El vložka 4-13 

IČ: 27661989, DIČ. CZ27661939 

bankovní spojeni Česka spořitelna a s. číslo učtu: .■82762.030!) 

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 172.20.100.2 

 

 

KRAJSKA NEMOCNICE 

T. BATI, a. s.

 

 

 

 

  

 

 
Objednávané položky: 

 
Poznámka pro dodavatele: ; Potvrzeno z IP: 172.20.100 2 

Dodací adresa, není-li v objednávce uvedeno jinak: 

0108 - Sklad zdravotnického materiálu 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Havlíčkovo nábřeží 600 

762 75 Zlín 

Interní poznámka: 

Objednává 0108 - Sklad zdravotnického materiálu 

Faktury adresujte na oddělení financí KNTB. 
Dodavatel souhlasí s Obecnými nákupními podmínkami Krajské nemocnice T.Bati, a. s., které jsou součásti objednávky. 
Potvrzenou kopii objednávky, prosím, vraťte na adresu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. 
Na fakturách uvádějte čísla objednávek. 

Za příjemce vyřizuje: 
Kontakt. ■ objednavkyszm@bnzlin.cz 

Potvrzeno dodavatelem: 

10.09.2020 12:16:21 
10 09 2020 12 16

tel.. 577 551 111 fax 577 552 107. e-mail bnzhn@bnzlin.cz 

Odběratel: 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Havlíčkovo nábřeží 
600 
762 75 Zlín 

Požadovaná dodací lhůta: 14.09.2020 
Faktury budou splatné 30 dnů od doručení do KNTB. 

Ve Zlíně dne 10.09.2020  _______  

Objednávka 19890/2020/18/MIC 

Dodavatel 

Allgene s.r.o. 

69301 Starovice IČ: 
07449429, DIČ: 
Tel.: ■ 

ID Položka Katalog.č. Množ. Jedn. 

ODBĚROVÝ SET S MEDIEM + NASOFARYNGEALNI TAMPON FLOCKED SWAB 

P042T00201, COVID 

Celkem: 

Cena bez Celkem bez 

DPH/j.DPH 58.00 290 000 00 

290 000,00 

mailto:objednavkyszm@bnzlin.cz
mailto:bnzhn@bnzlin.cz


Havlíčkovo nábřeží 600 762 75 Zlín 

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ne oddíl f> vložka «'1 
IČ: 27661989, DIČ CZ27661989 

bankovní spojeni: Česká spořitelna a.s cisl > úctu. 3-i 82762/0800 

Potvrzeno dodavatelem: 
29 9 2020 14:21:23 

Objednávka byla potvrzena pres webový formulář objednavatele z IP: 172.20.100.2 

 

 

 
KRAJSKA NEMOCNICE T. BATI, a. s. 

tel. 577 551 111 tax 577 552 107 e-mail bnzlin@bnzlin cz 

Odběratel: 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Havlíčkovo nábřeží 600 
762 75 Zlín 

Požadovaná dodací lhůta: 01.10.2020 
Faktury budou splatné 30 dnů od doručení do KNTB. 

Objednávané položky:

 

Poznámka pro dodavatele: 

; Potvrzeno z IP: 172.20.100.2 

Dodací adresa, není-li v objednávce uvedeno jinak: 

0108 - Sklad zdravotnického materiálu Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 

Havlíčkovo nábřeží 600 

762 75 Zlín 

Interní poznámka: 

Objednává 0108 - Sklad zdravotnického materiálu 

Faktury adresujte na oddělení financí KNTB. 

Dodavatel souhlasí s Obecnými nákupními podmínkami Krajské nemocnice T.Bati, a. s., které jsou součástí objednávky. 

Potvrzenou kopii objednávky, prosím, vraťte na adresu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Na fakturách uvádějte čísla objednávek. 

Za příjemce vyřizuje: Kontakt: B 

29 09 2020 14 21

Ve Zlíně dne 29.09.2020  ________  

Objednávka 20223/2020/18/MIC 

Dodavatel. 

Allgene s.r.o. 

ID Položka Katalog.č. Množ. Jedn. 

ODBĚROVÝ SET S MEDIEM + NASOFARYNGEALNI TAMPON FLOCKED SWAB 

P042T00201, COVID 

Celkem: 

Cena bez Celkem bez 

DPH/j.

 D

PH 

58.00 290 000.00 

290 000,00 

69301 Starovice IČ: 
07449429, DIČ: 



Havlíčkovo nábřeží 600 762 75 Zlín 

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v mí oddíl B vložka 445 ’ 
IČ. 27661989. DIČ. CZ27661989 

bankovní spojeni Česka spořitelna Í..S. číslo učtu Í-Í82762'08V0 

Potvrzeno dodavatelem: 
12.10.2020 10:33:35 

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 172.20.100.2 

 

 

 
KRAJSKA NEMOCNICE 

T. BATI, a. s. 

tel. 577 551 111 fax'577 552 107. e-mail bnzlin@bnzlin.cz 

Odběratel: 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Havlíčkovo nábřeží 600 
762 75 Zlín 

Požadovaná dodací lhůta: 14.10.2020 
Faktury budou splatné 30 dnů od doručení do KNTB. 

Objednávané položky:

 

Poznámka pro dodavatele: ; Potvrzeno z IP: 172.20 100.2 

Dodací adresa, není-li v objednávce uvedeno jinak. 

0108 - Sklad zdravotnického materiálu Kr<<jská nemocnice T. Bati, a. s. 

Havlíčkovo nábřeží 600 

762 75 Zlín 

Interní poznámka: 

Objednává 0108 - Sklad zdravotnického materiálu 

Faktury adresujte na oddělení financí KNTB. 

Dodavatel souhlasí s Obecnými nákupními podmínkami Krajské nemocnice T.Bati, a. s., které jsou součástí objednávky. 

Potvrzenou kopii objednávky, prosím, vraťte na adresu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Na fakturách uvádějte čísla objednávek. 

Za příjemce vyřizuj. 
Kontakt: B 

12 10 2020 10 33

Ve Zlíně dne 12.10.2020  _______  

Objednávka 20804/2020/18/BLA 

Dodavatel: 

Allgene s.r.o. 

69301 Starovice IČ: 07449429, 
DIČ: Tel.: 

ID Položka Katalog.č. Množ. Jedn. 

ODBĚROVÝ SET S MEDIEM + NASOFARYNGEALNI TAMPON FLOCKED SWAB 

P042T00201, COVID 

Celkem: 

Cena bez Celkem bez 

DPH/j.DPH 

49.00 245 000 00 

245 000,00 

mailto:bnzlin@bnzlin.cz




Havlíčkovo nábřeží 600. 762 75 Zim 

Zapsána v obchodním rejsiříku u Krajského scud; v ne oťldil 8 vlu. ‘ 
IČ 27661989. DIČ. CZ27661989 

bankovní spojeni Česká spořitelna číslo 'k.-u . •.82762-t>B‘"! 

Potvrzeno dodavatelem: 
16.10.2020 15 19:10 

Objednávka byla potvrzena přeswebový formulář objednavatele z IP: 172.20.100.2 

 

 

 
KRAJSKA NEMOCNICE 

T. BATI, a. s. 

tel. 577 551 111 fax 577 552 107. e-mail bnzlin@bnziin.cz Odběratel: 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Havlíčkovo nábřeží 600 
762 75 Zlín 

Požadovaná dodací lhůta: 20.10.2020 

Faktury budou splatné 30 dnu od doručení do KNTB. 

Objednávané položky:

 
Poznámka pro dodavatele: ; Potvrzeno z IP: 172.20.100.2 

Dodací adresa, není-li v objednávce uvedeno jinak: 

0108 - Sklad zdravotnického materiálu 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 
Havlíčkovo nábřeží 600 
762 75 Zlín 

Interní poznámka: 
Objednává 0108 - Sklad zdravotnického materiálu 

Faktury adresujte na oddělení financi KNTB. 

Dodavatel souhlasí s Obecnými nákupními podmínkami Krajské nemocnice T.Bati, a. s., které jsou součástí objednávky 

Potvrzenou kopii objednávky, prosím, vraťte na adresu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. Na fakturách uvádějte čísla objednávek. 

Za příjemce vyřizuje: U 
Kontakt: HHHMI objednavkyszm@bnzlin.cz 

16 10 2020 15 19

Ve Zlíně dne 16.10.2020  _______  

Objednávka 21069/2020/18/MIC 

Dodavatel: 

Allgene s.r.o. 

69301 Starovice IČ: 
07449429, DIČ: 
Tel.: ■ 

ID Položka Katalog.č. Množ. Jedn. 
Cena bez Celkem bez 

DPH/j.PPH 

ODBĚROVÝ SET S MEDIEM + NASOFARYNG. TAMPON FLOCKED SWAB 

P042T00201. P042T0020200, COVID 

Poznámka: balení po 36 kusech 
49,00 245 1 96.00 

Celkem: 245196,00 

mailto:bnzlin@bnziin.cz
mailto:objednavkyszm@bnzlin.cz




Havlíčkovo riabřeži 600. 752 75 Zlín 

Zapsána v obchodním rejsůíku u Krajského : end v ne. oddn F> viožka *=■ V 

IČ. 27661985, DIČ. CZ27661989 

bankovní spojeni Česka spořitelna a.:>. óslo učtu.:.-82762/6300 

Potvrzeno dodavatelem: 
26.10.2020 15:31:55 

 

 

 
KRAJSKA NEMOCNICE 

T. BATI, a. s. 

tel, 577 551 111 fax 577 552 107. e-mail bnzlm@bnzlin.cz 

Odběratel: 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Havlíčkovo nábřeží 600 
762 75 Zlín 

Požadovaná dodací Ihůta: 29.10.2020 
Faktury budou splatné 30 dnů od doručení do KNTB. 

Objednávané položky:

 

Poznámka pro dodavatele: , Potvrzeno z IP: 172.20 100 2 

Dodací adresa, není-li v objednávce uvedeno jinak: 

0108 - Sklad zdravotnického materiálu 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 
Havlíčkovo nábřeží 600 
762 75 Zlín 

Interní poznámka: 
Objednává 0108 - Sklad zdravotnického materiálu 

Faktury adresujte na oddělení financí KNTB. 

Dodavatel souhlasí s Obecnými nákupními podmínkami Krajské nemocnice T.Bati, a. s., které jsou součásti objednávky. 

Potvrzenou kopii objednávky, prosím, vraťte na adresu Krajské nemocnice T. Bati, a. s. 

Na fakturách uvádějte čísla objednávek. 

 
26.10.2020 15:31 

Objednávka byla potvrzena přes webový formulář objednavatele z IP: 172.20.100.2

Ve Zlíně dne 26.10.2020    

Objednávka 21313/2020/18/MIC 

Dodavatel: 

Allgene s.r.o. 

69301 Starovice IČ: 07449429, 
DIČ: Tel.: ■ 

ID Položka Katalog.č. Množ. Jedn. 

ODBĚROVÝ SET S MEDIEM + NASOFARYNG. TAMPON FLOCKED SWAB P042T00201, P042T0020200, COVID 

44553 Poznámka: balení po 36 kusech; Pozn. dodavatele: Dle telefonické 7020 

domluvy dodání příští týden 

Celkem: 

Cena bez Celkem bez 

DPH/j.DPH 

49.00 343 980,00 

343980,00 

Za příjemce vyřizuje: 

Kontakt: objednavkyszm@bnzlin.cz 

mailto:bnzlm@bnzlin.cz
mailto:objednavkyszm@bnzlin.cz


Protokol o předání 

 

 

ODESÍLATEL 

Česká republika - Ministerstvo vnitra 
Odbor správy majetku 

PŘEDÁVAJÍCÍ 

Zlínský kraj 
Sídlo: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

PŘÍJEMCE 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 
Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 

Podrobnosti, specifikace, množství a předmět dodání: 

Štíty: 350 ks 

Odběrová sada: 1500 ks 

Předávající a příjemce svým podpisem potvrzují, že předmět dodání byl příjemci předán. 

 

 

Ve Zlíně dne 01.04.2020 Ve Zlíně dne 01.04.2020 

příjemce 



Protokol o předání 

ODESÍLATEL 

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví 
Sídlo: Palackěho náměstí 4, 120 00 Praha 2 

příjemce 

 

 

 

PŘEDÁVAJÍCÍ 

Zlínský kraj 

Sídlo: třída Tomáše Bati 21,76190 Zlín 

PŘÍJEMCE 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 

Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 

Podrobnosti, specifikace, množství a předmět dodání: 

Plášť z netkané textilie: 20 000 ks 

Respirátor FFP2: 2 000 ks 

Respirátor GB19083:10 080 ks 

 or (AKo 

Předávající a příjemce svým podpisem potvrzují, že předmět dodání byl příjemci předán. 

Ve Zlíně dne Ve Zlíně dne - 

Výtérové sety s médiem: 1 



Protokol o předání 

ODESÍLATEL 

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví 
Sídlo. Palackého náměstí 4, 120 00 Praha 2 

 

 

Ve Zlíně dne 5 6. 2020 

příjemce 

PŘEDÁVAJÍCÍ 

Zlínský kraj 

Sídlo: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

PŘÍJEMCE 

Krajská nemocnice T. Bati, a. s. 

Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 

Podrobnosti, specifikace množství a předmět dodání:  

Ochranný oblek: 1 000 ks 

Respirátor FFP2: 3 000 ks 

Rukavice vyšetřovací: 3 400 ks 

Výtěrové sety s médiem: 1 000 ks 

Respirator GB2626 2006: 3 400 ks 

Předávající a příjemce svým podpisem potvrzují, že předmět dodáni byl příjemci předán.   

Ve Zlíně dne 5. 6. 2020 



Protokol o předání 

ODESÍLATEL 

Česká republika - Ministerstvo zdravotnictví 
Sídlo: Palackěho náměstí 4, 120 00 Praha 2 

příjemce 

 

 

PŘEDÁVAJÍCÍ 

Zlínský kraj 

Sídlo třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

PŘÍJEMCE 

Krajská nemocnice T, Bati, a. s. 

Sídlo: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlin 

Podrobnosti, specifikace, množství a předmět dodání: 

Respirátor GB19083: 16 000 ks 

Respirátor GB2626-2OO6: 4 950 ks 

Rukavice vyšetřovací: 5 000 ks 

Výtěrove sety s médiem: 2 000 ks 

Ochranný oblek: 100 ks 

Předávající a příjemce svým podpisem potvrzují, že předmět dodáni byl příjemci předán.

 

 

Ve Zlíně dne 11. 6. 2020 Ve Zlíně dne 11. 6. 2020

 

 

 
předávající  


