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Lipertová Šárka

Od: Lipertová Šárka
Odesláno: středa 17. února 2021 8:06
Komu:
Předmět: inkontinenční pomůcky

Vážený pane inženýre, 
 
dovoluji si reagovat na Vaši žádost o informace. 
 
Pokud se jedná o dotazy uvedené pod písm. a) a d), odkazuji Vás v souladu se zákonem na zveřejněné informace. 
Informace jsou dostupné v registru smluv: 
- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15496119 
registr_smluv_smlouva_15496119.pdf 
 
- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15496279 
registr_smluv_smlouva_15496279.pdf 
 
- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15496427 
registr_smluv_smlouva_15496427.pdf 
 
- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15496275 
registr_smluv_smlouva_15496275.pdf 
 
- https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15496423 
registr_smluv_smlouva_15496423.pdf 
 
K písm. b) uvádím, že smlouvy vznikly z veřejného výběrového řízení. 
 
K písm. c) uvádím: sortiment inkontinenčních pomůcek je velmi obsáhlý, a Vy ve své žádosti nedefinujete, o které 
konkrétní pomůcky a data k nim máte zájem. Proto uvádím přehled o základních pomůckách. Pokud byste však 
požadoval informace o všech inkontinenčních pomůckách, bude se jednat o rozsáhlé vyhledání informací, které 
zabere pracovníkovi THP minimálně 8 hodin práce a bylo by zpoplatněno dle sazebníku. Prosím tedy o informaci, zda 
Vám postačuje informace níže či zda požadujete podrobnější data. V současné době nakupujeme pomůcky zejména 
dle výše uvedených smluv (především výrobce Hartmann Rico). 
 
 Rok 2020: 
    1) podložky pod pacienta - dodavatel TZMO Czech Republic s.r.o. - předpokládaný odběr za rok 2020 dle smlouvy - 
celkem všech velikostí 426.675 ks : 
       rozměr 40x60 cm -  38.100 ks 
       rozměr 60x60 cm - 112.500 ks 
       rozměr 60x90 cm - 183.800 ks 
       rozměr 20x40 cm - 76.575 ks 
       rozměr 90x170 cm - 15.700 ks 
 
   2) vlhčené ubrousky pro pacienty - dodavatel TZMO Czech Republic s.r.o. - předpokládaný odběr za rok 2020 dle 
smlouvy - celkem obou druhů 381.420 balení : 
      dětské vlhčené ubrousky Panda bal.po 64 ks - 207.590 bal. 
      vlhčené ubrousky sensitive pro dospělé bal.po 68 ks - 173.830 bal. 
 
   3) dětské plenkové kalhotky od 2 kg - dodavatel TZMO Czech Republic s.r.o. - předpokládaný odběr za rok 2020 dle 
smlouvy - celkem všech vel. od 2 kg 67.205 ks : 
      2-5 kg newborn - 19.655 ks 
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      3-6 kg mini - 41.170 ks 
      5-9 kg midi - 3.630 ks 
      8-18 kg maxi - 2.750 ks 
 
   4) dětské plenkové kalhotky od 0-1 kg - dodavatel Batist Medical a.s., předpokládaný odběr za rok 2020 dle 
smlouvy - celkem 33.665 ks 
      1-3 kg - 33.665 ks 
 
Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D. 
vedoucí právního odboru 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové tel. 495 832 174 




