Věc:
Odpověď na žádost o informace
Dne 15. 2. 2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb. K Vaší žádosti níže poskytujeme požadované informace, které jsou na základě
Vaší žádosti zaslány elektronicky na výše uvedený email:
1. Kdy končí lhůta odběru inkontinenčních pomůcek dle stávající uzavřené
smlouvy?
Odpověď: S žádným dodavatelem nebyla uzavřena písemná smlouva. Nákup
inkontinenčních pomůcek probíhá na základě jednotlivých dílčích objednávek
přes Nemshop. Do Nemshopu byl současný dodavatel zaveden na základě
poptávkového řízení, ve kterém byla hodnocena kvalita poskytnutých vzorků
(zboží) a cena. Tohoto poptávkového řízení se zúčastnila i Vaše společnost.
2. Jakým způsobem probíhá výběr dodavatele inkontinenčních pomůcek – jedná se
o veřejné výběrové řízení?
Odpověď: Výběrové řízení na dodavatele inkontinenčních pomůcek
v současné době neprobíhá. Jak bylo uvedeno v odpovědi na předchozí dotaz,
dodávky jsou realizovány na základě dílčích objednávek přes Nemshop. Roční
objem veškerých objednávek na dodávky inkontinenčních pomůcek se
pohybuje cca ve výši ½ zákonného limitu pro určení veřejné zakázky malého
rozsahu a podlimitní veřejné zakázky. V případě, že by se hodnota veškerých
objednávek blížila této hodnotě, pak by bylo vypsáno standardní zadávací
řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek.
3. Jaké inkontinenční pomůcky, resp. od jakého výrobce zdravotnických
prostředků, zdravotnické zařízení nakupuje (v současnosti a v průběhu období
jednoho roku předcházejícího této žádosti) od svých dodavatelů a v jakém
množství?
Odpověď: Dodavatelem je společnost HARTMANN - RICO a.s., IČO
44947429. Níže předkládáme tabulku s konkrétními výrobky, které odebírá
naše nemocnice a které odebírala v období jednoho roku před podáním žádosti
o poskytnutí informací:

Název zboží
PODLOŽKA inkontinenční 40 x 60 cm, Molicare Bed Mat 7 kapek
PODLOŽKA inkontinenční 60 x 60 cm, MoliCare Bed Mat savost 991 ml
PODLOŽKA inkontinenční 60 x 90 cm, MoliCare Bed Mat 8 kapek
PODLOŽKA inkontinenční 40 x 60 cm, Molinea+, savost 475 ml
PODLOŽKA inkontinenční 60 x 60 cm, Molinea+, savost 1100 ml
PODLOŽKA inkontinenční 60 x 90 cm, Molinea+, savost 1700 ml
KALHOTKY plenkové L 115 - 145 cm MoliCare Elastic savost 2349 ml
PLENY vložné 59 x 32,5 cm, MoliForm Normal, savost 1483 ml
VLOŽKY inkontinenční, MAXI, MoliMed Air Active, savost 960 ml

Počet
balení
50
355
938
11
333
719
111
173
3

KALHOTKY plenkové M 90 - 120 cm MoliCare Premium Extra savost
1784 ml
KALHOTKY plenkové M 90 - 120 cm MoliCare Premium Super savost
2387 ml
KALHOTKY plenkové L 120 - 150 cm MoliCare Premium Extra savost
2211 ml
KALHOTKY plenkové L 120 - 150 cm MoliCare Premium Super savost
2719 ml
KALHOTKY plenkové XL 150 - 175 cm MoliCare Premium Extra Plus
savost 2762 ml
VLOŽKY porodnické 20 x 7 cm
PLENKY dětské Midi 4 - 9 kg, BabyBaby S
PLENKY dětské Maxi 7 - 18 kg, BabyBaby S
PLENKY dětské New Baby 2 - 5 kg, Pampers Carry Pack
PLENKY dětské Newborn 2 - 5 kg, Nappy Ultra
KALHOTKY plenkové M 80 - 120 cm MoliCare Mobile savost 1600 ml,
natahovací
KALHOTKY plenkové L 100 - 150 cm MoliCare Mobile savost 1800 ml,
natahovací
KALHOTKY síťované M 60 - 100 cm MoliCare Fixpants
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4. Jaká je nákupní cena zdravotnického zařízení za inkontinenční pomůcky dle
písmene a)?
Odpověď: Vzhledem k tomu, že není uzavřena žádná smlouva, nejsou dle
takové smlouvy stanoveny žádné nákupní ceny. Za Vámi požadované období
jednoho roku před podáním žádosti o informace byly naší nemocnicí pořízeny
inkontinenční pomůcky za celkovou částku 1.020.386,47 Kč bez DPH.
V České Lípě dne 23. 2. 2021

___________________
Jméno, příjmení, podpis

