
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ

Are-71 ”a z. vz] „, ČESKÉ REPUBLIKY

Váš dopis ze dne 13. dubna 2021

Praha, 28. dubna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o poskytnutí informací dle zákona

č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

K Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví dne

13. dubna 2021, evidovanou pod č.j. MZDR kterou jste se

požádal o následující informace:

1. Byla v souvislosti s objednávkami Ministerstva zdravotnictví ČR, jejichž předmětem

byl nákup zdravotnických roušek či ústenek, respirátorů (zejména pak FFP2,

FFP3, N95, KN95 a CIIRC RP95) a pomůcek, používaných při indikaci viru SARS-

CoV-2 (metodou RT-PCR i antigenní), použita kritéria pro výběr jednotlivých

dodavatelů?

2. Pokud ano, sdělte prosím, o jaká kritéria se jednalo. Za předpokladu, že se kritéria

u jednotlivých objednávek lišila, sdělte prosím všechny varianty jednotlivých kritérií.

3. Dále také prosím sdělte, zda-li a případně jaká byla kritéria výběru u následujících

dodavatelů:

RECEA PRAGUE s.r.o., IČO: 242 31 193, se sídlem U lužického

semináře 114/46, Malá Strana, 118 00 Praha 1

De Sol investment s.r.o., IČO: 241 94 077, se sídlem Kaprova 42/14,

Staré Město, 110 00 Praha 1

LA Factory s.r.o., IČO: 060 87 906, se sídlem Komenského 1122,

Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun

BATIST Medical a.s., IČO: 288 13 936, se sídlem Nerudova 309, 549

41 Červený Kostelec

REFIL, spol. s.r.o., IČO: 483 64 215, se sídlem Přemilovická 135,

Sedlec, 360 10 Karlovy Vary

Reality World s.r.o., IČO: 278 32 228, se sídlem U Řeky 600, Hrabová,

720 00 Ostrava;

Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
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Vám sděluji následující:

Pro výběr komodit a jejich dodavatelů byla stanovena stejná kritéria, která zahrnovala

požadavky týkajících se jednotlivých druhů zboží (kvalita, technická specifikace, certifikáty,

test reporty, prohlášení o shodě apod.), dále pak obchodně smluvní aspekty (platební

a dodací podmínky, termín a místo dodání, další smluvní podmínky, sankce apod.)

a v neposlední řadě základní kritéria týkající se samotných dodavatelů ověřující jejich

právní subjektivitu a situaci a stav jejich závazků vůči státu.

S pozdravem


