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Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážená paní,
dne 18.05.2020 jste se obrátila na Zlínský kraj se žádostí o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
týkající se nákupu respirátorů.
K jednotlivým dotazům sdělujeme následující:
Ad 1) Od kterých firem konkrétně jste respirátory nakoupili? Proč právě od těchto?
Zlínský kraj nakoupil respirátory od firem Lenocomi HCSM s.r.o., Lidická 700, Brno,
a Hradišťská lékárenská, Hradební 1306, Uherské Hradiště.
Nákup byl realizován v dané době z důvodu:
 příznivé ceny
 firmy měly zboží skladem a bylo k odběru obratem po vystavení objednávky
 firmy měly své sídlo blízko sídlu Zlínského kraje
Ad 2) Kolik firem Vám respirátory nabízelo? Koho konkrétně jste odmítli a proč?
Respirátory nabízelo v době trvání nouzového stavu několik firem. Na krizový štáb byly
doručeny nabídky od 217 firem. Odmítnuty byly nabídky z důvodů vysoké ceny, pokud
respirátory neměla firma skladem, požadovala platbu předem, neměla certifikát k výrobku.
Zlínský kraj odmítal nabídky také v okamžiku, kdy již měl ochranných pomůcek dostatek
(například z dodávek Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví) a dalších nákupů tak
nebylo třeba.
Ad 3) Jak probíhal výběr dodavatelů? Měl kraj nějaká kritéria, a jaká? Měl (má) kraj nějaký
tým, který se dodávkami respirátorů zabývá? Kdo v něm je? Je v něm někdo, kdo má
s těmito osobními ochrannými pomůckami zkušenost?
Kritériem byla cena a možnost okamžité dodávky, platební podmínky, certifikace. Výběr
dodavatelů prováděla pracovní skupina pro nákup a distribuci ochranných zdravotnických
pomůcek.
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Pracovní skupinu tvořili: statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje, ředitel Krajského
úřadu Zlínského kraje, radní Zlínského kraje pro sociální oblast, vedoucí odboru sociálních
věcí, vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly a vedoucí útvaru nákupy a sklady Nemocnice
Uherské Hradiště, a.s.. Právě poslední člen skupiny má velmi dobré zkušenosti s nákupem
ochranných zdravotnických pomůcek.
Ad 4) Kontrolovali jste nějak - a jak - kvalitu dodávek?
Ano, kontrolovali. Materiál byl dodán v odpovídající kvalitě a počet kusů odpovídal údajům
uvedeným v objednávce. K doložení kvality respirátorů bylo vyžadováno Prohlášení o shodě.
Prohlášení o shodě je písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje
požadavky technických předpisů platných v České republice a že byl dodržen stanovený
postup při posouzení shody (např. certifikace).
Ad 5) Kontrolovali jste nějak - a jak - zda má nabízený výrobek certifikát?
Ano, viz odpověď k bodu 4.
Odpověď byla zpracována Ing. Robertem Pekajem, vedoucím stálé pracovní skupiny
Krizového štábu Zlínského kraje.
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