Obsah žádosti ze dne 22.07.2015
Žádáme o sdělení následujících informací o nákladech a rozsahu praní nemocničního prádla za roky
2012, 2013, 2014 a za první pololetí roku 2015:
1. Pokud nemocnice má nemocniční prádlo ve svém majetku, uveďte náklady na nákup
nemocničního prádla. Uveďte sumy za ložní, pacientské i personální prádlo a za jednotlivá pololetí.
2. Pokud nemocnice nemá nemocniční prádlo ve svém majetku a má jej pronajato včetně praní,
uveďte náklady na pronájem nemocničního prádla. Uveďte sumy za jednotlivá pololetí.
3. V případě, že nemocnice zajišťuje praní nemocničního prádla dodavatelsky, uveďte náklady na
praní nemocničního prádla a na jeho dopravu z nemocnice a do nemocnice. Uveďte sumy za
jednotlivá pololetí. V případě že povinný zajištuje praní nemocničního prádla ve vlastním provozu,
uveďte tuto skutečnost a doplňte ji kvalifikovaným odhadem nákladem na tuto činnost.
4. Uveďte za jednotlivá pololetí váhu praného prádla (kg), počet lůžek (1), počet nově
hospitalizovaných pacientů (1) a průměrnou délku hospitalizace pacientů (den)
5. V případě, že nemocnice zajišťuje péči o nemocniční prádlo pronájmem nebo dodavatelsky, uveďte
totožnost hlavní dodavatele či dodavatelů pronájmu, praní a dopravy a uveďte, jak byl vybrán.
Poskytněte příslušné smlouvy a rozhodnutí o výběru.

Odpověď dne 06.08.2015
V návaznosti na Vaši žádost doručenou dne 22.07.2015 uvádíme následující:
1) Komplexní servis prádla má Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále jen“FN“) zajištěn
dodavatelsky – smlouvou o dílo na zabezpečení komplexního servisu prádla uzavřenou mezi FN a
společností CHRIŠTOF, spol. s r.o. dne 26.07.2010. Tato smlouva byla se společností CHRIŠTOF, spol. s
r.o. uzavřena na základě výběrového řízení – veřejná zakázka: Komplexní servis zdravotnického
prádla a oděvů. Kopii smlouvy o dílo i kopii rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v příloze
přikládáme.
2) Komplexní servis prádla zahrnuje pronájem systémového prádla, jeho praní, žehlení, opravy, příp.
výměna opotřebovaného za nové, dovoz prádla čistého a odvoz prádla použitého. Z tohoto důvodu
není možné rozlišit náklady na pronájem a náklady na praní – vše je zahrnuto v jedné ceně – náklady
na servis prádla.
3) Komplexní servis prádla je smluvně nastaven na kusy, nikoliv na hmotnost, z toho důvodu nejsme
schopni zodpovědět dotaz k váze praného prádla.
Obsah žádosti ze dne 29.09.2015
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Odpověď dne 08.10.2015

V odpovědi na žádost ze dne 29. 9. 2015 ve věci poskytnutí úplného znění dodatku ke Smlouvě na
komplexní servis prádla uzavřené dne 9. 9. 2015 tímto sdělujeme, že dodatkem byl zveřejněn na
internetových stránkách naší nemocnice v sekci „Smlouvy o službách“ viz násl. odkaz:
odkaz již není funkční)
http://web.fnusa.cz/index.php/homepage/smlouvy-o-slu%C5%BEb%C3%A1ch (
a první řádek tabulky viz níže:
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