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Informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

 

 
Vážení,  

 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO: 00064165, se sídlem U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 (dále jen 

„VFN“), obdržela dne 8.2.2021 Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  
 

 K Vašim dotazům uvádíme naši odpověď: 

 

a) Kdy končí lhůta odběru inkontinenčních pomůcek dle stávající uzavřené smlouvy? 

 

VFN má v současné době uzavřené a účinné 4 smlouvy upravující nákup inkontinenčních pomůcek. Jedná se 

konkrétně o 2 smlouvy uzavřené v roce 2012 se společností MSM spol. s r.o. (č. smlouvy PO 182/S/12 a PO 183/S/12) 

a 2 smlouvy uzavřené v roce 2019 se společností TZMO Czech Republic s.r.o. (č. PO 108/S/19) a MEDISUN Profi 

s.r.o. (PO 115/S/19). Smlouvy jsou uzavřené na dobu neurčitou a všechny jsou dle zákona č. 340/2015 Sb. v plném 

znění uveřejněny v registru smluv (včetně jednotkových cen zboží).   

 

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

 

Smlouvy byly uzavřeny na základě zadávacích řízení, realizovaných formou elektronických aukcí jako veřejné 

zakázky malého rozsahu nebo na základě nadlimitního otevřeného řízení (hodnocení rovněž formou aukcí). 

 

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? 

 

Seznam zboží je uveden v přílohách jednotlivých smluv.  

 

d) Jaká je nákupní cena zdravotnického zařízení za inkontinenční pomůcky dle písmene a)? 

 

Nákupní cena dle bodu a) je uvedena v přílohách kupních smluv. Smlouvy jsou včetně příloh uveřejněné v registru 

smluv, a tedy volně přístupné. 

 

 

S pozdravem, 

 

 

___________________ 

JUDr. Milada Džupinková, MBA 

Vedoucí Legislativně právního oboru 

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 


