
Obchodníkům a institucím 

v Hejnicích a na Ferdinandově 

 

 

 

 

Dotaz zda se chcete připojit k hromadnému nákupu ochranných prostředků 

 

Vážení, obracím se na vás tímto dopisem s nabídkou společného zapojení do nákupu ochranných 

pomůcek proti koronaviru. V podstatě jde o to, že skončí nouzový stav někdy v květnu a v tu chvíli 

přestane stát, kraj a obec poskytovat ostatním institucím mimo svých organizací ochranné pomůcky, 

které někteří z vás nyní dostávají. Týká se to jak ochran obličeje, tak desinfekce a případně dalších věcí. 

Vy sami, když budete chtít dodržovat nařízení, tak si je budete muset někde koupit či jinak sehnat. Jestli 

nebudete používat, je vaše rozhodnutí a nechci vás do ničeho tlačit. Jen víme, že dalším zprovozněním 

institucí, škol a obchodů už nebudeme moci zásobovat všechny vás z prostředků města, které dostáváme 

od Kraje. 

A zde vám nabízím možnost připojit se s námi jako s městem a ostatními k Libereckému kraji, který 

chystá velké výběrové řízení na dodávku ochranných pomůcek na další 3 měsíce po ukončení 

nouzového stavu. Je jasné, že výhodou bude velká zakázka = nízká cena než jednotlivé nákupy obcí či 

vás jednotlivců. 

A proto se vás ptám, jestli se chcete připojit a na další 3 měsíce (nejspíše od 

konce května) si objednat nějaké ochranné prostředky? 

Jde třeba o to, že Kraj nabízí například ochrannou nanomasku Nano Med Clean s třídou účinnosti FFP3 

(99,9% ochrany proti virům) za cenu 47 Kč s DPH. Takže ostatní ceny nyní nevíme, ale můžete si je 

odvodit o této, kdy dražší ochrany obličeje budou pouze respirátory FFP3. 

 

Problém je čas, dotazník potřebuji vyplnit zítra dopoledne – v sobotu 25. dubna. Proto 

bych požádal, jestli byste mi v případě, že se chcete zapojit do centrálního nákupu dali 

vědět o co a v jakém množství máte zájem. Mailem, sms, messenger.  

Po 3 měsících bude Kraj pak dál organizovat další velkou zakázku na nákup dalších ochranných 

pomůcek, protože nikdo neví jak dlouho je budeme v našich různých provozech používat. 

 

Nabídka ochranných pomůcek je: uvádějte v kusech, či litrech v případě desinfekce a gelu 

Ústenky FFP1 

Nanomasky FFP3 

Respirátory FFP3 

Nanofiltry do roušek (kolem 10,-) 

Brýle ochranné 

Štíty ochranné 

Ochranné obleky 

Jednorázové rukavice 

Gelová desinfekce na ruce 

Tekutá desinfekce na ruce 

Povrchová desinfekce 

 

 

S pozdravem Jaroslav Demčák, starosta Hejnic 

Vyřizuje / kontakt:  

Jaroslav Demčák, starosta  města  

jaroslav.demcak@mestohejnice.cz 

Tel: 777 682 274 

Hejnice 24. dubna 2020 
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