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KUPNÍ SMLOUVA 

Název veřejné zakázky: „Materiál pro první pomoc 2022“ 

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Č.j.: PPR-20536-11/ČJ-2021-990656 

Smluvní strany 

Kupující:   Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:    Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Zastoupen: Mgr. Danielem Duškem, vedoucím OMM ŘLZ PP ČR 
Příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, Ředitelství logistického zabezpečení,  

P.O.BOX 62/ŘLZ, 170 89 Praha 7 
kontaktní osoba: , , tel.:  
e-mail:  

IČO:    00007064 
DIČ:    CZ00007064 
ID datové schránky:  gs9ai55 
Bankovní spojení:  ČNB  
Číslo účtu:   5504881/0710 
Kontaktní osoba:  , tel: , e-mail:  

(dále jen „kupující“) 

a 

Prodávající:   BEXAMED s.r.o. 
Sídlo:    Miranova 148/10, 102 00 Praha 10 
Zastoupen:   .  
IČO:    24766356 
DIČ:    CZ24766356 
ID datové schránky:  bx8v4hh 
Bankovní spojení:  Fio banka a.s. 
Číslo účtu:   2600095970/2010 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 172570 
kontaktní osoba:  , tel: , e-mail:  

(dále jen „prodávající“) 

(společně též „smluvní strany“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „smlouva“) 
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Článek I. 
Předmět smlouvy 

1.1 Prodávající se zavazuje dle podmínek a v rozsahu stanoveném touto smlouvou odevzdat kupujícímu 
zboží blíže specifikované v příloze č. 1 smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto 
zboží (dále jen „zboží“).  

1.2 Kupující zboží převezme a zaplatí prodávajícímu sjednanou cenu způsobem a v termínech dle čl. III. 
smlouvy. 

1.3 Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení zveřejněného na profilu zadavatele 
pod číslem jednacím: PPR-20536/ČJ-2022-990656, v rámci kterého byla nabídka prodávajícího ze dne 
30. května 2022, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. 

Článek II. 
Doba, místo a podmínky plnění 

2.1 Prodávající je povinen odevzdat zboží kupujícímu nejpozději do 30 dnů od účinnosti smlouvy. 

2.2 Místem plnění je sídlo kupujícího na adrese: Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav. 

2.3 Zboží bude předáno osobě odpovědné za její převzetí, paní , nebo paní  
, tel. , , kterou budou o odevzdání zboží informovány 

prodávajícím alespoň pět (5) pracovních dnů předem. Osoba odpovědná za předání zboží:  
, tel. . 

2.4 Prodávající je povinen při odevzdání zboží kupujícímu předat kompletní dokumentaci související se 
zbožím v českém jazyce, např. příbalový leták, a pokud je zboží označeno i s uvedením příslušné šarže, 
která musí být vyznačena na vnějším i vnitřním obalu a dále event. i dobu expirace. 

2.5 Prodávající spolu se zbožím předá kupujícímu předávací protokol (dodací list) ve třech (3) 
vyhotoveních, která budou podepsána osobami odpovědnými dle odst. 2.3 tohoto článku. Prodávající 
obdrží dvě (2) a kupující jedno (1) vyhotovení. V předávacím protokole (dodacím listu) musí být 
uveden název zboží, event. doba expirace (minimálně 2 roky od data převzetí kupujícím) a označení 
šarže. Zboží bude odevzdáno převzetím a potvrzením předávacího protokolu (dodacího listu) kupujícím. 

2.6 Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu s touto 
smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí písemně 
prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl zboží převzít. 

2.7 Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho řádného převzetí  
od prodávajícího. 

Článek III. 
Kupní cena a platební podmínky 

3.1 Celková kupní cena je stanovena ve výši 1 180 348,- Kč bez DPH (slovem: jeden milion stosmdesát 
tisíc třistačtyřicetosm korun českých), tj. 1 419 380,62 Kč s DPH (slovem: jeden milion 
čtyřistadevatenáct tisíc třistaosmdesát 62/100 korun českých). Podrobné určení ceny včetně rozpisu 
cen jednotlivých položek je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy. 

3.2 Cena zboží dle této smlouvy je cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady, které prodávajícímu 
v souvislosti s řádným poskytnutím dohodnutého plnění vzniknou, vč. veškerých nákladů na dopravu, 
cel, apod. Cenu lze měnit pouze v případě změny zákonných sazeb DPH, a to ode dne účinnosti 
příslušné změny. 

3.3 Prodávající vystaví fakturu/daňový doklad (dále jen „faktura“) do 10 dnů ode dne odevzdání zboží. 
Smluvní strany se vzhledem k rozčlenění zboží na čtyři (4) samostatné skupiny dle přílohy č. 1 smlouvy 
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dohodly, že bude fakturováno v samostatných fakturačních celcích a prodávající vystaví celkem 4 
faktury dle těchto skupin. 

3.4 Faktura musí obsahovat číslo této smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných 
právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a náležitosti obchodní listiny dle 
občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení prodávajícího, 
kupujícího a příjemce faktury. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude 
vystavena v souladu s touto smlouvou, je kupující oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět 
prodávajícímu. Vrácením pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
v původní délce v souladu s odst. 3.6 smlouvy. Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 
1 kopie). 

3.5 Přílohou faktury bude originál předávacího protokolu (dodacího listu) dle odst. 2.5 smlouvy, jinak 
kupující nebude fakturu prodávajícího akceptovat.  

3.6 Splatnost faktury je 30 dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury s výjimkou případu, 
kdy faktura doručená v termínu od 10. 12. daného roku do 28. 2. následujícího roku je splatná ve lhůtě 
60 dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury. V případě doručení na jinou adresu 
neběží lhůta splatnosti a kupující není v prodlení s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den 
pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. 

3.7 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky 
z bankovního účtu kupujícího uvedeného ve smlouvě ve prospěch bankovního účtu prodávajícího 
uvedeného ve smlouvě.  

3.8 Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do 
jejího odstranění uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta 
splatnosti faktury v původní délce v souladu s odst. 3.6 smlouvy. 

3.9 Kupující neposkytuje prodávajícímu finanční zálohy na zboží nebo jeho části. 

3.10 V případě, že předmětem plnění dle této smlouvy je zboží, které je určeno výhradně a zcela pro výkon 
působností v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani, nelze na 
kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona o DPH. 

Článek IV. 
Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

4.1 Prodávající zaručuje a odpovídá za to, že zboží odpovídá sjednané specifikaci, je bez faktických 
a právních vad. Jakost, úprava balení a značení zboží musí odpovídat platným právním předpisům, 
event. registračnímu výměru. 

4.2 Prodávající poskytuje ve smyslu ustanovení § 2113 a násl. občanského zákoníku kupujícímu záruku za 
jakost zboží spočívající v tom, že předmět koupě a jeho veškeré součásti budou po celou záruční dobu 
způsobilé ke smluvenému či obvyklému užívání, resp. zboží si zachová smluvené či obvyklé vlastnosti. 

4.3 Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. U zboží, 
které je opatřeno expirační dobou, přesahuje-li tato 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, končí 
záruční doba posledním dnem expirační doby. 

4.4 Kupující je oprávněn písemně na adresu  oznámit vady zboží a uplatnit nároky 
z odpovědnosti za vady zboží kdykoliv v záruční době. V oznámení je kupující povinen vadu popsat.  

4.5 Prodávající se zavazuje reklamované vady odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vad 
kupujícím, nedohodnou-li se smluvní strany s ohledem na charakter vady jinak. O odstranění vady 
sepíše prodávající reklamační protokol.  

4.6 Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je 
kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
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Článek V. 
Sankční ustanovení a zánik smlouvy 

5.1 V případě prodlení prodávajícího s odevzdáním zboží dle čl. 2.1 smlouvy, nebo v případě prodlení 
s odstraněním vad zboží dle čl. IV smlouvy, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % 
z ceny nedodaného, resp. reklamovaného, zboží včetně DPH dle smlouvy, a to za každý, byť i započatý, 
kalendářní den prodlení. 

5.2 Pokud však nelze užívat zboží z důvodu prodlení na straně prodávajícího s odevzdáním, byť i jen části 
zboží, které již dříve prodávající kupujícímu odevzdal, vzniká kupujícímu nárok na smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % z ceny zboží, které nelze užívat, včetně DPH, a to za každý, byť i započatý, kalendářní den 
prodlení. 

5.3 V případě prodlení kupujícího s úhradou řádně vystavené a doručené faktury, je prodávající oprávněn 
požadovat zákonný úrok z prodlení. 

5.4 Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu újmy, a to 
v celém rozsahu. Není-li stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje 
povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.  

5.5 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od dne doručení písemné výzvy 
oprávněné smluvní strany k její úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.  

5.6 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude i vypořádání vzájemných 
závazků a pohledávek. 

5.7 Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit v případech stanovených touto smlouvou 
nebo zákonem, zejména pak dle ust. § 1977, § 1978 a ust. § 2002 a násl. občanského zákoníku. Účinky 
odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně.  

5.8 Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo zahájeno insolvenční řízení proti 
prodávajícímu.  

5.9 Ukončením účinnosti smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 
práva, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, 
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této 
smlouvy. 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

7.1 Tato smlouva se uzavírá elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.  

7.2 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plnění předmětu této 
smlouvy. Nesplněním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu újmy druhé smluvní straně. 

7.3 Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně jakoukoliv 
změnu údajů v této smlouvě.  

7.4 Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího postoupit a/nebo zastavit 
jakákoliv práva a povinnosti, či jakékoliv nároky a pohledávky z této smlouvy.   

7.5 Prodávající je povinen spolupůsobit jako osoba povinná při výkonu finanční kontroly ve smyslu 
§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a poskytnout kupujícímu i kontrolním 
orgánům při provádění finanční kontroly nezbytnou součinnost. 

7.6 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 
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7.7 Prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti 
s cenou za poskytnuté plnění či požadavky na poskytované plnění. 

7.8 Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, budou 
řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České republiky.  

7.9 Tato smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků. Za písemnou formu 
nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

7.12 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této 
smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této 
smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže své podpisy. 

7.13 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění a ceny 

 
 
V Praze dne (dle el. podpisu)  V Praze dne (dle el. podpisu) 
 
za kupujícího:  za prodávajícího:  

  _________________________ 
Mgr. Daniel Dušek  .  
vedoucí OMM ŘLZ PP ČR  jednatelka 

 



Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění a ceny

Pořadí Název produktu  Bližší Specifikace-obsah výbavy Nabízená varianta dodavatele  (vyplní dodavatel) M.J. Množství

Cena / 

M.J. bez 

DPH

Cena / 

M.J. s 

DPH

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

včetně DPH

1 AED  defibrilátor

kompaktní, hlasové povely a grafika v českém jazyce, 

defibrilační elektrody elektrody - expirace 2 roky, 

funkce defibrilace pro děti (nejlépe pomocí klíče bez 

nutnosti výměny nalepovacích lektrod), životnost 

baterie 4 roky v pohotovnním režimu, automatické 

testování připravenosti přístroje, vyhodnocovací 

software, přepravní pouzdro, vhodný pro práci v 

terénu (Vyhovuje AED defibriláor Philips HeartStart 

FRx)

AED defibrilátor Philips Heartstart FRX ks 3

2

Autolékarnička typ I (osobní 

automobil), dle vyhlášky MD ČR 

č.206/2018 Sb. 

Autolékárnička I ks 91

3

Autolékárnička typ II (autobus), 

dle vyhlášky MD ČR č. 206/2018 

Sb. 

Autolékárnička II ks 3

4

Náhradní náplň autolékarnička 

typ I (osobní automobil), dle 

vyhlášky MD ČR č. 206/2018 Sb. 

Náhradní náplň autolékarnička typ I (osobní 

automobil)
ks 43

5

Náhradní náplň autolékárnička 

typ II (autobus), dle vyhlášky MD 

ČR č. 206/2018 Sb. 

Náhradní náplň autolékárnička typ II (autobus) ks 1

6

Motolékárnička, lékárnička na 

motorku dle vyhlášky MDČR č. 

206/2018 Sb.

lékárnička na motorku ks 1

7

Brašna první pomoci - s výbavou 

dle normy DIN 13169, min. vel. 

40x20x20cm s postraními kapsami

Brašna MULTI DIN 1369 ks 2

8

Brašna/plátěná taška první 

pomoci - s výbavou dle normy DIN 

13157. Min. rozměry tašky: 

18X20X5cm

Brašna SLIM DIN 13175 ks 3

9

Lékárnička na opasek  - s výbavou 

pro poskytnutí první předlékařské 

pomoci

Lékárnička RESCUE ks 4

10

Lékárnička - pro výcvik na 

střelnici, (dle přílohy číslo 2 k 

Vyhlášce číslo 493/2002 Sb.)

Vybavení pro lékárničku na střelnici: Příloha č. 2 k 

vyhlášce č. 493/2002 Sb.,

5x Obvaz hotový sterilní č.2

5x Obvaz hotový sterilní č.3

5x Obvaz hotový sterilní č.4

3x Šátek trojcípý

3x Obinadlo elastické 10cm×5m 

2x Náplast hladká cívka 2,5cm a 5cm× 5m

12ks Náplast s polštářkem 8cm×4cm

3x Obinadlo škrticí pryžové, délka 70cm

1x Dezinfekční roztok ve spreji nebo s mechanickým 

rozprašovačem

3x Obvaz hotový sterilní 5cm×7,5cm

1x Rouška resuscitační

2x Rouška PVC 20cm×20cm 

2x Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

1x Nůžky

Lékárnička na střelnici ks 4

11

Lékarnička na zavěšení na stěnu - 

bez výbavy, výška cca 30 cm 

(např. 330 x 230 x 120 mm)

Medisan A ks 8

12

Lékarnička na zavěšení na stěnu - 

bez výbavy, výška cca 40 cm(např. 

430 x 300 x 140 mm)

Medisan B ks 4

13

Lékárnička kufřík - bez výbavy, 

rozměry cca 300x200x200mm 

(kov, plast)

Středně velký kufr první pomoci ks 14

14

Lékárnička kufřík - s výbavou, pro 

10 osob, rozměry cca 

300x200x200mm (kov, plast)

Středně velký kufr první pomoci s výbavou pro 10 osob ks 5

15
Náplň do lékárničky/lze i do 

brašny, pro 5 osob 
Náplň do lékárničky pro 5 osob ks 44

16
Náplň do lékárničky/lze i do 

brašny, pro 15-20 osob
Náplň do lékárničky pro 20 osob ks 37

17
Náplň do lékárničky/lze i do 

kanceláře, pro  50 osob
Náplň do lékárničky pro 50 osob ks 3

18

Náplň do lékárničky/lze i do 

brašny, podle normy DIN 13169 

pro pracoviště s vyšší mírou rizika 

úrazů

Náplň DIN 13169 ks 29

19

Náplň do lékárničky/lze i do 

brašny, podle normy DIN 13157 

pro pracoviště s nižší mírou rizika 

úrazů např. kancelář

Náplň DIN 13157 ks 41

20
Dlaha Sam Splint  90x14cm 

(tvarovací a fixační dlaha)
Sam Splint 90x14cm ks 12

21
Dlaha Sam Splint 100x11cm 

(tvarovací a fixační dlaha)
Herzmed Splint 100x11cm ks 1

22
Dlahy, sada dlah E-BONE Splint v 

transportním obalu

dlaha: 10x11cm (1x), 50x11cm (1x), 5x11cm (2x), 

trojcípý šátek (2x)
E-BONE Splint sada 2

23 Fixační krční límec Stifneck select laerdal Stifneck select laerdal ks 5

24 Fixační krční límec Ambu Perfit ACE Ambu Perfit ACE ks 14

Materiál pro první pomoc

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

ředitelství logistického zabezpečení
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25 Fixační imobilizační pánevní pás SAM Pelvic Sling, velikost military standard (81-127cn) Pelvic Sling military ks 1

26
Hemostatická gáza s organickou 

složkou 
Celox G - 7,6x3m Chitogauze XR PRO, 7,5 cm x 3,7m ks 6

27
Hrudní chlopeň - krytí 

penumotoraxu
Hyfin Chest Seal (1x v balení) H*vent ks 2

28
Hrudní chlopeň - krytí 

penumotoraxu

Hyfin Vent Chest Seal Twin Pack (2x v balení) - vhodné 

pro krytí průstřelu plic
H*vent Twin Pack ks 9

29
Izotermická folie - zlatostříbrná 

rozměr 160x210
Izotermická folie 160x210 ks 107

30 Izraelský obvaz, FCP 02-15x18cm Izraelský obvaz, FCP 02-15x18cm ks 121

31 Izraelský obvaz, FCP 09-30x30cm Izraelský obvaz, FCP 09-30x30cm ks 32

32

Kerlix sterilní obvaz, 8,6 cm X 3,3 

m (3,2m), antimikrobíální sterilní 

obvaz s vynikající savostí a 

prodyšností a je uzpůsoben 

zejména pro léčbu secernujících a 

mokvajíchích poranění. 

Antimikrobíální obvaz Kerlix je 

vhodný i pro krytí popálenin 1. a 

2. stupně.

Kerlix sterilní obvaz, 8,6 cm X 3,2m ks 67

33
Obinadlo škrtící pryžové, 60 X 

1250 mm
Škrtidlo pryžové 60x1250mm ks 94

34

Šátek trojcípý z netkaného textilu, 

délka stran nejméně 96 X136 X 96 

cm

Trojcípý šátek ks 84

35
Škrtidlo CAT, CAT COMBAT 

APPLICATION TOURNIQUET
Škrtidlo CAT ks 123

36 Škrtidlo SWATTntourniquet  Škrtidlo SWATT ks 42

37
Tlakový obvaz Olaes Training 

Bandage 6" 
Olaes Training Bandage 6" ks 20

39 Čepelka skalpelová č. 22 Čepelka skalpelová č. 22 ks 120

40 Čepelka skalpelová č. 24 Čepelka skalpelová č. 24 ks 100

41 Injekční jehly černá  bal.100ks Microlance černá bal 19

42 Injekční jehly růžová  bal.100ks Microlance růžová bal 12

43 injekční jehly zelená bal. 100ks Microlance zelená bal 5

44 Injekční jehly žlutá  bal.100ks Microlance žlutá bal 15

45 Injekční stříkačky 2ml  bal. 100ks Injekt 2ml bal 28

46 Injekční stříkačky 5ml  bal. 100ks Injekt 5ml bal 17

48
Jehla chirurgická G 10  0,9x36, 

10ks
Jehla chirurgická G 10  0,9x36, 10ks bal 1

49 Jehla chirurgická G 12 0,7x28, 10ks Jehla chirurgická G 12 0,7x28, 10ks bal 1

50 Jehla chirurgická G 9  0,9x40, 10ks Jehla chirurgická G 9  0,9x40, 10ks bal 1

51

Rukavice  - latexové- DERMAGRIP 

High Risk Examination 290mm - 

bez pudru (modré), vel. S balení 

50ks

odolnější vhodné např. pro záchranáře
Rukavice latex Mercator Ambulance High Risk 

290mm, vel. S
bal 57

52

Rukavice - latexové - DERMAGRIP 

High Risk Examination 290mm - 

bez pudru (modré), vel. M balení 

50ks

odolnější vhodné např. pro záchranáře
Rukavice latex Mercator Ambulance High Risk 

290mm, vel. M
bal 68

53

Rukavice - latexové - DERMAGRIP 

High Risk Examination 290mm - 

bez pudru (modré), vel. L balení 

50ks

odolnější vhodné např. pro záchranáře
Rukavice latex Mercator Ambulance High Risk 

290mm, vel. L
bal 111

54

Rukavice - latexové - DERMAGRIP 

High Risk Examination 290mm - 

bez pudru (modré), vel. XL balení 

50ks

odolnější vhodné např. pro záchranáře
Rukavice latex Mercator Ambulance High Risk 

290mm, vel. XL
bal 127

55
Rukavice jednorázové latexové, s 

pudrem vel. S, balení 100ks
Rukavice Santex jednorázové latexové, s pudrem vel. S bal 62

56
Rukavice jednorázové latexové, s 

pudrem vel. M, balení 100ks

Rukavice Santex jednorázové latexové, s pudrem vel. 

M
bal 30

57
Rukavice jednorázové latexové, s 

pudrem vel. L, balení 100ks
Rukavice Santex jednorázové latexové, s pudrem vel. L bal 19

58
Rukavice jednorázové latexové, s 

pudrem vel. XL, balení 100ks

Rukavice Santex jednorázové latexové, s pudrem vel. 

XL
bal 43

59
Rukavice jednorázové latexové 

vel. S, bez pudru, balení 100ks

Rukavice Dermagel Coated jednorázové latexové vel. 

S, bez pudru
bal 16

60
Rukavice jednorázové latexové 

vel. M, bez pudru, balení 100ks

Rukavice Dermagel Coated jednorázové latexové vel. 

M, bez pudru
bal 26

61
Rukavice jednorázové latexové 

vel. L, bez pudru, balení 100ks

Rukavice Dermagel Coated jednorázové latexové vel. 

L, bez pudru
bal 53
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62
Rukavice jednorázové latexové 

vel. XL, bez pudru, balení 100ks

Rukavice Dermagel Coated jednorázové latexové vel. 

XL, bez pudru
bal 95

63

Rukavice jednorázové latexové 

vel. S, bez pudru MODRÉ, balení 

100ks

Rukavice Latex Blue vel. S bal 32

64

Rukavice jednorázové latexové 

vel. M, bez pudru MODRÉ balení 

100ks

Rukavice Latex Blue vel. M bal 38

65

Rukavice jednorázové latexové 

vel. L, bez pudru, MODRÉ, balení 

100ks

Rukavice Latex Blue vel. L bal 63

66

Rukavice jednorázové latexové 

vel. XL, bez pudru, MODRÉ, balení 

100ks

Rukavice Latex Blue vel. XL bal 88

67
Rukavice jednorázové nitrilové  

vel.S, bez pudru, balení 200ks 
Rukavice Nitrylex Classic Blue 200ks vel.S, bez pudru bal 15

68
Rukavice jednorázové nitrilové  

vel.M, bez pudru, balení 200ks 
Rukavice Nitrylex Classic Blue 200ks vel.M, bez pudru bal 88

69
Rukavice jednorázové nitrilové  

vel.L, bez pudru, balení 200ks 
Rukavice Nitrylex Classic Blue 200ks vel.L, bez pudru bal 71

70
Rukavice jednorázové nitrilové  

vel. XL, bez pudru, balení 200ks
Rukavice Nitrylex Classic Blue 200ks vel.XL, bez pudru bal 109

71

Rukavice jednorázové nitrilové  

vel. S, bez pudru, ČERNÉ, balení 

100ks

např. Glovtec nitril black Rukavice Nitrylex Black 100ks vel. S, bez pudru bal 17

72

Rukavice jednorázové nitrilové  

vel. M, bez pudru, ČERNÉ, balení 

100ks

např. Glovtec nitril black Rukavice Nitrylex Black 100ks vel. M, bez pudru bal 42

73

Rukavice jednorázové nitrilové  

vel. L, bez pudru, ČERNÉ, balení 

100ks

např. Glovtec nitril black Rukavice Nitrylex Black 100ks vel. L, bez pudru bal 30

74

Rukavice jednorázové nitrilové  

vel. XL, bez pudru, ČERNÉ, balení 

100ks

např. Glovtec nitril black Rukavice Nitrylex Black 100ks vel. XL, bez pudru bal 30

75

Rukavice jednorázové nitrilové 

vel. S, bez pudru MODRÉ, balení 

100ks

Rukavice Nitrylex Classic Blue 100ks vel.S, bez pudru bal 13

76

Rukavice jednorázové nitrilové 

vel. M, bez pudru MODRÉ, balení 

100ks

Rukavice Nitrylex Classic Blue 100ks vel.M, bez pudru bal 22

77

Rukavice jednorázové nitrilové 

vel. L, bez pudru MODRÉ, balení 

100ks

Rukavice Nitrylex Classic Blue 100ks vel.L, bez pudru bal 32

78

Rukavice jednorázové nitrilové 

vel. XL, bez pudru MODRÉ, balení 

100ks

Rukavice Nitrylex Classic Blue 100ks vel.XL, bez pudru bal 42

79
Rukavice jednorázové vinylové 

vel. S, bez pudru, balení 100ks
Rukavice Mercator Vinylex PF vel.S bal 20

80
Rukavice jednorázové vinylové 

vel. M, bez pudru, balení 100ks
Rukavice Mercator Vinylex PF vel.M bal 27

81
Rukavice jednorázové vinylové 

vel. L, bez pudru, balení 100ks
Rukavice Mercator Vinylex PF vel.L bal 26

82
Rukavice jednorázové vinylové 

vel. XL, bez pudru, balení 100ks
Rukavice Mercator Vinylex PF vel.XL bal 85

83
Rukavice operační sterilní vel. 6, 

bez pudru
pár 0

84
Rukavice operační sterilní vel. 6 

,5, bez pudru
Rukavice Mercator Comfort PF ster. vel. 6,5 pár 55

85
Rukavice operační sterilní vel. 7, 

bez pudru
Rukavice Mercator Comfort PF ster. vel. 7 pár 5

86
Rukavice operační sterilní vel. 7,5, 

bez pudru
Rukavice Mercator Comfort PF ster. vel. 7,5 pár 33

87
Rukavice operační sterilní vel. 8, 

bez pudru
Rukavice Mercator Comfort PF ster. vel. 8 pár 3

89
Rukavice operační sterilní vel. 9, 

bez pudru
Rukavice Mercator Comfort PF ster. vel. 9 pár 3

90
Gáza kompresy, nesterilní 5x5cm, 

100ks,  (nesterilní mulové čtverce)
Gazin nesterilní 5x5cm bal 27

91

Gáza kompresy, nesterilní 

10x10cm, 100ks, (nesterilní 

mulové čtverce)

Sterilux nesterilní 10x10cm bal 84

92

Gáza kompresy, nesterilní 

10x20cm, 100ks, (nesterilní 

mulové čtverce)

Sterilux nesterilní 10x20cm bal 13

93
Gáza kompresy, sterilní 5x5cm, 

2ks, (STERILNÍ mulové čtverce)
Sterilux sterilní 5x5cm 2ks bal 88

94
Gáza kompresy, sterilní 10x10cm, 

10ks, (STERILNÍ mulové čtverce)
Kompres sterilní 10x10cm 10ks bal 48

95
Gáza kompresy, sterilní 10x20cm, 

2ks, (STERILNÍ mulové čtverce)
Sterilux sterilní 10x20cm 2ks bal 25
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96
Rychloobvaz 6cmx1m - náplast 

sterilní s polštářkem (stříhací)
Cosmos pevná 6cmx1m ks 27

97
Rychloobvaz 8cmx1m - náplast 

sterilní s polštářkem (stříhací)
Cosmos pevná 8cmx1m ks 15

98

Náplast - textilní, nastříhaná, s 

polštářkem, VODĚODOLNÁ, balení 

20-24ks (různé velikosti)

Cosmos VODĚODOLNÁ sada 20ks bal 176

99

Náplast - textilní, nastříhaná, s 

polstářkem, PRUŽNÁ, balení 20-

24ks (různé velikosti)

Cosmos PRUŽNÁ sada 20ks bal 89

100

Náplast - textilní, nastříhaná, s 

polstářkem, SENZITIV, balení 20-

24ks (různé velikosti)

Drmax Sensitive Hypoalergenic 20ks bal 65

101
Náplast - kusová (balená 

jednotlivě), 72x19mm, bal 5ks
Spofaplast náplast 72x19mm bal. 5ks bal 108

102

Náplast - kusová (balená 

jednotlivě), 76x51mm, bal 3ks 

nebo 80x40mm, bal 3ks

Cosmos pevná 80x40mm bal. 3ks bal 72

103 Náplast - cívka pevná 2,5cmx5m Omniplast 2,5cm x 5m ks 90

104 Náplast - cívka pevná 5cmx5m Omniplast 5cm x 5m ks 44

105
Náplast - cívka NETKANÁ TEXTILIE 

2,5cmx2m
Omnipor 2,5cm x 5m ks 29

106
Náplast - cívka TEXTILNÍ se silnou 

adhez 5cmx9,14m
Durapore Medical TAPE 3M 5cmx9,14m Durapore Medical TAPE 3M 5cmx9,14m ks 15

107
Obinadlo elastické samofixační 

5cmx4,5m (barva hnědá)
např. COBAN Coban tělová 5cm x 4,5m ks 32

108
Obinadlo elastické samofixační 

7,5cmx4,5m (barva modrá)
např. COBAN Coban modrý 7,5cm x 4,5m ks 39

109
Obinadlo hydrofilní (nepružné) 

sterilní, 12cmx5m - k fixaci ran

Obinadlo hydrofilní (nepružné) sterilní, 12cmx5m - k 

fixaci ran
ks 245

110
Obinadlo hydrofilní (nepružné) 

sterilní, 10cmx5m - k fixaci ran

Obinadlo hydrofilní (nepružné) sterilní, 10cmx5m - k 

fixaci ran
ks 5

111
Obinadlo hydrofilní (nepružné) 

sterilní, 8cmx5m - k fixaci ran

Obinadlo hydrofilní (nepružné) sterilní, 8cmx5m - k 

fixaci ran
ks 5

112
Obinadlo hydrofilní (nepružné) 

sterilní, 6cmx5m - k fixaci ran

Obinadlo hydrofilní (nepružné) sterilní, 6cmx5m - k 

fixaci ran
ks 5

113

Obinadlo pružné - elastické, 

dlouhotažné, 12cmx5m (s 

upínacími sponkami)

Obinadlo Universal 12cmx5m (s upínacími sponkami) ks 29

114

Obinadlo pružné  - elastické, 

dlouhotažné, 10cmx5m  (s 

upínacími sponkami)

Obinadlo Universal 10cmx5m (s upínacími sponkami) ks 27

115

Obinadlo pružné  - elastické, 

dlouhotažné (s upínacími 

sponkami)

Obinadlo Universal 8cmx5m (s upínacími sponkami) ks 15

116
Obvaz hotový č.2 - sterilní, šíře 

8cmx5m (1 poštářek)
Obvaz hotový č.2 ks 24

117
Obvaz hotový č.3 - sterilní, šíře 

8cmx5m (2 polštářky)
Obvaz hotový č.3 ks 60

118
Obvaz hotový č.4 - sterilní, šíře 

10cmx5m (2 polštářky)
Obvaz hotový č.4 ks 260

119
Obvaz pružný hadicový, pruban č. 

7, 70mm x 1m
Pruban č.7 ks 15

120 Vata obvazová, skládaná 200 g Vata obvazová, skládaná 200 g ks 2

121 Vata obvazová, vinutá 1000 g Vata obvazová, vinutá 1000 g ks 10

122
Vata buničitá přířezy 20x15cm 1kg 

(buničina přířezy)
Vata buničitá přířezy 20x15cm 1kg ks 22

123
Vata buničitá přířezy 18,5x14cm 

5kg (buničina přířezy)
např. PEHAZELL Pehazell 18,5x19cm 5kg ks 1

124
Rouška jednorázová (chirurgická 

ústenka) s gumičkou, bal po 50 ks
Ústenka Blackstorm bal 3

125
Rouška resuscitační s plastovým 

náústkem (ventilkem)
Resuscitační rouška s ventilem ks 4

126 Rouška resuscitační  v klíčence LifeKey - dýchací rouška LifeKey ks 10

127
Dezinfekce ruce - gel, velikost 

balení min. 50-75ml 
např. Septoderm, Sanytol Septoderm gel 50ml ks 572

128
Dezinfekce ruce - gel, velikost 

balení min. 500ml, s dávkovačem
např. Septoderm, Skinman Septoderm gel 500ml s dávkovačem ks 150

129
Dezinfekce rukou - roztok, velikost 

balení 500ml
např. Septoderm, Skinman Sterillium 500ml ks 30

130
Dezinfekce rukou - roztok, velikost 

balení 5l
např. Septoderm, Chiroderm Sterillium 5l ks 14

131
Dezinfekce pokožky - sprej, 

velkost balení 50ml
např. Bode Cutasept F Bode Cutasept F 50ml ks 38

132
Dezinfekce pokožky - roztok, 

velkost balení 115ml
např. Chiroderm Chiroderm sprej 115ml ks 20

133
Dezinfekce pokožky - sprej, 

velikost balení 200 - 250ml 
např. Septoderm, Bode Cutasept F Bode Cutasept F 250ml ks 141

134
Dezinfekce pokožky - roztok, 

velkost balení 1litr
např. Bode Cutasept F Bode Cutasept F 1000ml ks 1
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135
Dezinfekce povrchů  - roztok, 

velkost balení 1litr
např. Ajatin roztok 10% Ajatin Plus 10% ks 1

136

Desinfekce povrchů - s 

rozprašovačem/sprej, balení min. 

0,5litru

např. Incidin, Incidur Incidin sprej 600ml ks 39

137
Dezinfekce povrchů - roztok, 

velkost balení 1litr
Incidin, Incidur Incidin roztok 1l ks 38

138
Desinfekce povrchů - roztok, 

balení min. 5litrů 
např. Incidin, Incidur Incidin roztok 5l ks 21

139

Dezinfekce ploch, předmětů, 

nástrojů - sprej, velikost balení 

200ml

např. Desident Cavi Cide (vodné i pro čištění 

sluchátek, boxerských rukavic) 
Desident Cavi Cide sprej 200ml ks 4

140

Dezinfekce ploch, předmětů, 

nástrojů - roztok, velikost balení 

700ml, sprej

např. Desident Cavi Cide (vodné i pro čištění 

sluchátek, boxerských rukavic)
Desident Cavi Cide roztok 700ml ks 8

141

Dezinfekce ploch, předmětů, 

nástrojů - roztok, velikost balení 

5litrů, sprej

např. Desident Cavi Cide (vodné i pro čištění 

sluchátek, boxerských rukavic) 
Bode Bacillol roztok 5l ks 1

142
Ubrousky dezinfekční  v dóze 

balení min. 160 ks
např. antibacterial D- WIPES Q D-Wipes Q 160ks bal 90

143
Ubrousky vlhčené antibakteriální 

na ruce, balení 15 kusů
Sterillium kapesníčky 15ks bal 184

144
Ubrousky vlhčené desinfekční 

balení min. 200 kusů
Descosept Sensitive Wipes 200ks bal 143

863 518,00 Kč 1 038 296,32 KčCELKEM
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1 Vata buničitá - tampony
CELLIN buničitá vata dělená tampony, 8 vrstev, rozměr 

4x5cm, balení 2x500, vyhovuje např. Batist Medical

CELLIN buničitá vata dělená tampony, 8 vrstev, rozměr 

4x5cm, balení 2x500
bal 6

2
Tourniquet C.A.T. Combat 

Application 

C.A.T. je jedinečné taktické škrtidlo určené k aplikaci 

jednou rukou, jehož 100% efektivita byla potvrzena 

institutem US Army, obsahuje pevný systém vratidla s 

pohybující se vnitřní páskou, poskytující stejnoměrný 

tlak po obvodu končetiny. Jmenován nejlepším 

přednemocničním turniketem časopisem THE JOURNAL 

OF TRAUMA. Byl schválen THE NATIONAL TACTICAL 

OFFICES ASSOCIATION (NTOA) pro taktickou medicínu 

a policejní důstojníky. Malý, lehký, velmi efektivní, v 

rozměrech: délka: 112cm / šířka: 3,8cm.

Tourniquet C.A.T. Combat Application ks 19

3 Sada první pomoci

FAST'S Elite bags - Sada první pomoci, střední velikost 

(2-3 osoby). Systém dvojitého otevření umožňuje 

rychlý a úplný přístup do interiéru. Poloha může být 

regulována a protiskluzové pásy zastaví vak, který se 

pohybuje na noze. MOLLOVÝ PANEL na zadní straně, 

který je upevněn na jiné tašky nebo vestu. Boční 

elastické pásky pro upevnění různých materiálů, jako 

jsou pochodeň, rukavice. Systém pro otevírání dvojitým 

zipem. Velcro odznaky pro identifikaci. Červená páska 

na suchý zip slouží k nalezení hlavní rukojeti sady.  

Boční panely s pružnými kapsami (inzulínové pera, 

Guedelovy trubky ...) Centrální hlavní kapsa s 

nastavitelným systémem otevření (základní ošetřovací 

materiál). Odtokový otvor na spodku vaku. Klapka s 

nastavitelnými elastickými pásky pro uchycení bandáží, 

rukavic.

FAST'S Elite bags ks 2

4 lékárnička kompaktní a individuální 

Pásový popruh a panel MOLLE. Noční a denní reflexní 

pásma. Zatáhněte do tmavých sáčků (pro snadné 

umístění) a reflexních zipů. Červená páska na suchý zip 

k umístění hlavní rukojeti kitu + odznak na suchý zip. 

Systém dvojitého zipu. Boční panely s pružnými 

kapsami (inzulínové pera, Guedelovy trubky ...) 

Centrální hlavní kapsa s nastavitelným systémem 

otevření (základní ošetřovací materiál). Klapka s 

nastavitelnými elastickými pásky pro uchycení bandáží, 

rukavic.

Compact Elite bags ks 6

5
vak dvouplášťový dýchací AMBU 

MARK IV

Dvouplášťový dýchací vak. Vhodný pro dospělé a děti 

od 3 let.

Součástí vaku je maska č.5

AMBU MARK IV (maska č.5) ks 1

6
AERObag BB06 - dýchací vak 

dospělý PVC s maskou č. 5

AEROBAG BB06-E-4R PVC  - resuscitátor kompletní s 

maskou G4, O2 trubice a zásobní vak.  Kvalitní materiál 

s dlouhou životností. Lze desinfikovat běžnými 

přípravky. Přetlakový ventil, transparentní materiál. 

Vysoce kvalitní materiály,  konektory v souladu s 

ISO5356. Možnost připojení na O2, rezervoár kyslíku.

AERObag BB06 - dýchací vak dospělý PVC s maskou č. 5 ks 1

7
maska anesteziologická a 

resuscitační 

Jednorázová, anesteziologická a resuscitační maska z 

PVC, anatomicky tvarovaná, dobře přiléhavá. Výběr z 6 

velikostí. Resuscitční maska AERObag® (PVC) má 

nafukovatelnou manžetu. Všechny velikosti.

Resuscitční maska AERObag® PVC (6 velikostí) ks 6

8 sada vzduchovodů AEROTube

Sada vzduchovodů guedel v plastovém pouzdře, která 

obsahuje plastové pouzdro, vzduchovody vel. 000 - 5 sada vzduchovodů AEROTube ks 1

9 filtr bakteriální s portem, sterilní

Velmi malý mrtvý prostor. Sterilní. Účinnost bakteriální 

filtrace (BFE)% 99 999. Účinnost virové filtrace (VFE)% 

99,9998.
Clear Guard ks 2

10 obvaz na popáleniny 

obvaz na popáleniny, sterilní pro ošetření popálenin 

zmírňují bolesti, rozměr 10x10cm chladí popálené 

místo, chrání před další kontaminací v rámci jednoho 

jednoduchého pracovníku kroku bez nutnosti 

speciálního záchrannářského tréninku. Jelikož gelová 

struktura Water-Jel funguje na bázi vody a je zcela 

rozpustná, nedochází k přilepení obvazů k ráně a gel 

může být jednoduše odstraněn oplachem vodou. 

Obvazy Water-Jel jsou přípustné pro používání při 

ošetřování popáleninových zranění I. až III. stupně.

Burn Free 10x10 cm ks 10

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

ředitelství logistického zabezpečení

Materiál pro první pomoc
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11 gel na popáleniny 80ml

Gel na popáleniny 80 ml je patentovaný produkt - 

popáleninový gel americké výroby sloužící k 

okamžitému ošetření spálených a opařených míst na 

lidském těle. Gel s výtažkem čajovníku australského Tea 

Tree oil představuje okamžitou první pomoc při 

menším popálení nebo opaření.Popáleninový gel chladí 

a zmírňuje bolest při všech typech popálení. Větší 

množství gelu se nanese na zasažené místo a nechá se 

působit. Gel jednak zchladí postižené místo a zároveň 

působí hojivě na pokožku. Čím dříve od popálení se gel 

na pokožku nanese, tím se dosáhne lepších účinků., 

vyhovuje např WaterJel gel

WaterJel gel 80ml ks 10

12
Sterilní netkaná textilie potažená 

hliníkem

 Netkaná textilie potažená hliníkem, kombinovaná se 

savou netkanou textilií, k podkládání při léčbě 

otevřených velkoplošných popálenin, poleptání a 

odřenin. Jednotlivě balené sterilní obvazy. Dobře 

odsává tekutinu, hladký povrch se nelepí na ránu. 

Takto je zajištěn klid při hojení a šetrná výměna 

obvazu, čímž se pozitivně ovlivňuje průběh hojení. 

Sterilní. Rozměr 10x10 cm, např. LeinaTex 

LeinaTex 10x10 cm ks 20

13 gel na popáleniny 3,5 g

Chladící a anestetický účinek napomáhá k téměř 

okamžité úlevě od bolesti. Chladící efekt tea tree oleje 

umožňuje zastavit dalšímu postupu popálení do 

hlubších vrstev pokožky a minimalizuje tak další 

poškození tkáně. Přípravek tvořen z 90% vodou, 

rehydratuje popálenou pokožku. Krytí je sterilní a 

vykazuje mírné biocidní účinky, a tak pomáhá 

předcházet sekundární infekci.

Burn Free gel 3,5g ks 20

14 náplast pevná (blistr) 

Pevné prodyšné náplasti k ochraně malých ran, 

vyrobené z otěruvzdorného materiálu, mohou být 

nastríhány na potřebnou velikost. Šetrné ke kůži díky 

hypoalergennímu lepidlu. Balení obsahuje náplast o 

rozměrech:

60 mm x 20 mm, vyhovuje např. naplast Cosmos PEVNÁ

Cosmos PEVNÁ 60mm x 20mm (5 ks) ks 20

15 náplast fixační 

 Nedráždivá fixační náplast z netkaného textilu zvláště 

vhodná pro pacienty s citlivou pletí, 2,5cm x 

9,15m.Náplast propouští vzduch a vodní páru, takže 

pokožka dýchá a nepotí se. Softpore je vhodná pro 

všeobecné použití a je dodávána s praktickým 

dispensorem(odtrhávačem). Použití náplasti s 

dispenzorem je hygieničtější a prodlužuje dobu přilnutí 

náplasti na pokožku, vyhovuje např. Softpore 2,5cm x 

9,15m.

Micropore 2,5 cm x 9,1 m ks 20

16 náplast na cívce klasická

Klasická náplast na cívce 2,5 cm x 5 m. Syntetické 

kaučukové lepidlo zaručuje dobrou snášenlivost s kůží 

a spolehlivě drží. Proužkový nános lepidla zajišťuje 

vysokou prodyšnost náplasti. Vroubkovaný okraj 

umožňuje čisté odstranění z rány a zabraňuje 

roztřepení tkaniny. Náplast se dá jak příčně, tak i 

podélně lehce odtrhnout. Pro fixaci obvazů všeho 

druhu, k upevnění sond, kanyl apod. u pacientů s 

normální citlivostí kůže. Při použití dbát, aby pokožka 

byla čistá a suchá, vyhovuje např.Omniplast® 2,5 cm x 

5 m

Omniplast 2,5 cm x 5 m ks 20

17 stehy náplasťové 

Náplasťové stehy Steri-Strip obálka 3x75mm 5 stehů. 

Sterilní náplasťové elastické stehy k rychlému a 

účinnému uzavření ran. Steri-Strip stehy jsou vhodné 

zejména k uzavírání okrajů ran při zpevňování 

čerstvých jizev po vyndání stehů, dále pak pro 

ambulance a zdravotníky pro uzavírání drobných 

řezných ran. Vlastnosti stehů: sterilní zesílené 

náplasťové stehy hypoalergenní adhezivum - šetrné 

vůči pokožce atraumatická aplikace - rychlé a snadné 

použití a pro pacienta pohodlné vynikající kosmetické 

výsledky - zamezuje vzniku jizvy a podporuje lepší 

hojení ran.

Steri-Strip obálka 3x75mm 5 stehů ks 20

18 náplast pevná

Cosmos pevná textilní náplast pro spolehlivé a 

hygienické ošetření drobných poranění. Neslepuje se s 

ránou, šetrná k pokožce díky hypoalergennímu lepidlu, 

prodyšná.

cosmos PEVNÁ 6cm x 1m ks 20
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19 dezinfekce Cutasept F 50 ml

 Cutasept® Fje alkoholový přípravek na dezinfekci kůže 

s odmašťovacím, čistícím a reziduálním účinkem.  má 

optimální mikrobicidní účinek, a to i proti kmenům 

rezistentním na antibiotika, mykobakteriím a lipofilním 

virům, HBV, HIV, rotavirům a Herpes simplex typu 

1působí rychle a vykazuje dobré reziduální účinkyje 

výborně snášen pokožkoupoužívá se pro odmašťování 

kůžepo zaschnutí zajišťuje dobrou přilnavost 

chirurgických fóliívhodný k dezinfekci nohou Účinnost: 

Baktericidní (vč. MRSA), fungicidní, tuberkulocidní, 

mykobaktericidní, virucidní na obalené viry (vč. HBV, 

HCV, HIV), účinný proti Herpes simplex viru typu 1 a 

rotaviru. Účinné látky ve 100 ml roztoku: 2-propanol 

63,0 g, benzalkoniumchlorid 0,025 g

Cutasept F 50 ml ks 10

20 kompres gázový Gázový kompres, 17 nití, 8 vrstev, 10x10 cm, sterilní Sterilux sterilní 10x10 cm ks 40

21 kompres gázový Gázový kompres, 8 nití, 17 vrstev, 7,5x7,5 cm, sterilní Sterilux sterilní 7,5x7,5 cm ks 40

22
gáza hemostatická NSN 

ChitoGauze XR Pro 

Nepropustné vakuové balení, negeneruje teplo, pro 

zástavu středně těžkého a těžkého žilní a tepenné 

krvácení, rychlá a účinná zástava prudkého a masivního 

krvácení, Z-skládání.  Geometrie obvazu je vhodná pro 

širokou škálu ran. Detekovatelný XR proužek, 

Jednoduše aplikovatelný. Antibakteriální vlastnosti 

proti 26 typům nebezpečných mikroorganismů. 

Rozměr: 7,5x 3,7 m, balení: 14x13 cm, hmotnost 20,5 g. 

Bez obsahu bavlny, polyester/rayon - zdravotnická gáza 

potažená chitosanem.

NSN ChitoGauze XR Pro ks 3

23 granule hemostatické CELOX 15g 

Hemostatikum, které bylo vyvinuto pro okamžitou 

zástavu velkých tepenných a žilníchc krvácení. 

Jednoduché a bezpečné použití, není exotermní, 

nezpůsobuje popáleniny, antikoagulantní účinek, 

bezpečné použití pro celé tělo včetně hlavy, krku a 

hrudníku ran, účinný i za nízkých teplot, vysoce funkční, 

forma granule - 15 g, vhodný i pro pacienty se špatnou 

srážlivostí krve.

 CELOX 15g ks 1

24 gáza 7,6x 3m CELOX G 

Hemostatikum, které bylo vyvinuto pro okamžitou 

zástavu velkých tepenných a žilníchc krvácení. 

Jednoduché a bezpečné použití, není exotermní, 

nezpůsobuje popáleniny, antikoagulantní účinek, 

bezpečné použití pro celé tělo včetně hlavy, krku a 

hrudníku ran, účinný i za nízkých teplot, vysoce funkční. 

Gáza 7,6x 3m. Vhodný pro práci za ztížených 

pracovních podmínek (déšť, vítr, nedostatek světla),  

možnost aplikace jednou rukou, bez rizika při inhalaci 

nebo požití. Vhodný i pro pacienty se špatnou 

srážlivostí krve.

gáza 7,6x 3m CELOX G ks 1

25
Pruban vel. 7 – 70 mm, rameno, 

hlava

Vysoce elastický obvaz se širokými oky, který je určen k 

rychlé fixaci krytí ran na kterémkoli místě těla. Pevně 

fixuje krytí ran i při extrémních pohybech a 

přizpůsobuje se tvaru těla – neškrtí, netvoří záhyby, 

nevytahuje se a nedráždí pokožku. Při výměně 

samotného krytí není nutno odstraňovat obvaz, síťový 

obvaz lze vyvářet a sterilizovat. Nepoškozují jej tuky, 

masti ani pot. 

Pruban vel. 7 ks 10

26 zdravotnický batoh

záchranářský batoh, vyroben z pevného a 

voděodolného materiálu. Bvelký úložný prostor, 

vaiabilita členění, pružné úchyty na nástroje a 

zdravotnický materiál. Vnější kapsa na AED, reflexní 

prvky. Polstrovaná záda a úchyty, pevné dno. Např.: 

Bexatec Pro Large Medic Black

Bexatec Pro Large Medic Black ks 2

27 Zdravotnický batoh

• Odnímatelné ramenní popruhy

• Velké madlo pro nošení v otevřeném stavu

• Interiér s několika různými možnostmi montáže pro 

zdravotnická zařízení

• Kapsa na nůžky

• Průhledné vnitřní kapsy

• Vyjímatelná deska s elastickými smyčkami

• Laserem řezaný systém MOLLE

• Možnost přímého připojení k neprůstřelné vestě

• Nastavitelná délka ramenních popruhů

Rozměry: 46x28x8,5 cm

Objem: 15l

Váha: 1.50kg

Materiál: CORDURA 700 den

Tasmanian Tiger Medic MK II ks 2
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28
Elektrody - náhradní pár elektrod k 

defibrilátoru Philips

2ks (pár) elektrod tělové kompatibilní s typem 

defibrilátoru HEART STAART FRX
Elektrody Smart II ks 5

29
Baterie náhradní k defibrilátoru 

Philips HEART STAART FRX

baterie náhradní pro použití s defibrilátorem Philips 

HEART STAART FRX, ozn. DC 9V - 4.2 Ah, LiMnO2

Baterie náhradní k defibrilátoru Philips HEART STAART 

FRX
ks 4

30
Multibandáž FCP-T3 - izraelský 

multi obvaz

dělitelný polštářek o rozměrech 20x18 lze rozdělit na 

dva 10x18

• druhé obinadlo (bílé) rozměr 10x75 cm

• hmotnost pouze 90g

• tlaková spona 

• dvojité vakuové balení- v hermeticky uzavřeném 

obalu + druhý vakuový obal jako ochrana proti 

protržení balení

• vysoce odolný

• sterilní

• multifunkční - použití jako obdominální obvaz, obvaz 

pro krytí velkých ran, dva samostatné obvazy, nebo 

obvaz a škrtidlo. 

• elastické s velkou pevností

• vybavený unikátním systémem utažení, žádné pásky, 

nálepky, provázky, po uvolnění bez známek tlaku

Izraelský obvaz FCP-T3 ks 20

31 Vak dýchací
Ambuvak SPUR II, jednorázový, pro dospělé - včetně 

náústku
Ambuvak SPUR II ks 10

32 Náhradní set pro AED – dospělý

PAD-PAK dospělý HeartSine - Náhradní kazeta 

obsahující set složený z baterie a elektrody pro dospělé 

a děti starší 8 let a nebo 25kg a více určená pro 

defibrilátor HeartSine PAD 300P. Výrobce defibrilátoru 

HeartSine přináší inovativní přístup začleněním baterie 

a elektrody do jedné kazety na jedno použití s názvem 

Pad-Pak.Výhodou Pad-Pak je, že majiteli AED HeartSine 

PAD 300P stačí na monitoru přístroje sledovat datum 

exspirace této kazety a po uplynutí této doby tuto 

kazetu vyměnit. U jiných AED na trhu je nutnost 

sledovat zvlášť výměnu baterií a zvlášť výměnu 

elektrod. Každý Pad-Pak má životnost čtyři roky a lze jej 

využít až na 60 výbojů nebo 6 hodin nepřetržitého 

monitorování. PAD-pak upozorňuje sám majitele, 

pokud baterie vystačí na pouze 10 nebo méně výbojů. 

Vhodné pro AED Heartsine 350P, 360P, 500P. 

PAD-PAK dospělý HeartSine ks 1

33 Obvaz chladivý na popáleniny obvaz chladivý na popáleniny 10x10cm Burn Free 10x10 cm ks 10

34  Trauma nůžky

Tyto taktické nůžky byly navrženy tak, aby splňovaly 

přísné standardy v armádním vybavení a to jak svou 

skladností - velikost pouze cca 16 cm a 18,5 cm, tak i 

svou schopností přestřihnout i nejpevnější materiály 

jako je např. džínovina a kůže. Taktické trama nůžky 

jsou zároveň i velmi univerzální, bez problému si poradí 

s měkkými materiály jako je např. gáza, což většina 

taktických nůžek na trhu neumí. trauma nůžky mají 

ergonomickou rukojeť s protiskluzovým 

"pogumováním", což zajišťuje maximální komfort při 

práci a kontrolu nad nůžkami i ve vysoce zátěžových 

situacích přednemocniční neodkladné péče.

Piranha ks 2

35 Profesionální cvičné AED

Prestan AED trenér nabízí kvalitu, trvanlivost a cenovou 

dostupnost jako žádný jiný na trhu. Jasný, jistý hlas 

dává srozumitelné instrukce, zatímco 

předprogramované scénáře dělají trénink efektivnějším.

Prestan Ultra AED ks 2

82 830,00 Kč 99 384,30 KčCELKEM



Pořadí Název produktu  Bližší Specifikace-obsah výbavy
Nabízená varianta dodavatele                  (vyplní 

dodavatel)
M.J. Množství

Cena / 

M.J. bez 

DPH

Cena / 

M.J. s 

DPH

Cena 

celkem bez 

DPH

Cena celkem 

včetně DPH

1 Izraelský obvaz, FCP 02-15x18cm Izraelský obvaz FCP-02 ks 100

2

Kerlix sterilní obvaz, 8,6 cm X 3,3 m 

(3,2m), antimikrobíální sterilní 

obvaz s vynikající savostí a 

prodyšností a je uzpůsoben 

zejména pro léčbu secernujících a 

mokvajíchích poranění. 

Antimikrobíální obvaz Kerlix je 

vhodný i pro krytí popálenin 1. a 2. 

stupně.

Kerlix sterilní obvaz, 8,6 cm X 3,2 m ks 100

3

Nasopharyngeální tubus NPA, 

stavitelný s gelem, nosní 

vzduchovod

Rusch ks 100

4

Šátek trojcípý z netkaného textilu, 

délka stran nejméně 96 X136 X 96 

cm

Trojcípí šátek ks 100

5

Rukavice - latexové -  High Risk 

Examination 290mm - bez pudru 

(modré), vel. L balení 50ks

odolnější vhodné např. pro záchranáře
Rukavice latex Mercator Ambulance High Risk 290mm, 

vel. L
bal 15

6

Rukavice - latexové - High Risk 

Examination 290mm - bez pudru 

(modré), vel. XL balení 50ks

odolnější vhodné např. pro záchranáře
Rukavice latex Mercator Ambulance High Risk 290mm, 

vel. XL
bal 5

7
Rukavice jednorázové nitrilové  

vel.L, bez pudru, balení 200ks 
Rukavice Nitrylex Classic Blue 200ks vel.L, bez pudru bal 10

34 000,00 Kč 39 700,00 Kč

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

 ředitelství logistického zabezpečení

Materiál pro první pomoc

CELKEM



Pořadí Název produktu  Bližší Specifikace-obsah výbavy Nabízená varianta dodavatele (vyplní dodavatel) M.J. Množství

Cena / 

M.J. bez 

DPH

Cena / 

M.J. s 

DPH

Cena celkem 

bez DPH

Cena celkem 

včetně DPH

1 Plachta evakuační

látková skládací nosítka , nosnost 300kg, možnost 

připevnění na molle vazbu, kapsy na materiál, úchyty 

pro více záchranářů, vak na přepravu plachty

TES-1 Zecon ks 100

200 000,00 Kč 242 000,00 Kč

Celková cena  v Kč bez DPH Celková cena v Kč s DPH

1 180 348,00 Kč 1 419 380,62 Kč

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

ředitelství logistického zabezpečení

Materiál pro první pomoc

CELKEM


