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Nabídka antigenních testů pro testování zaměstnanců ve firmách 

 
Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví (Č.j.: MZDR 7678/2021-2/OLZP) ze dne 26.2.2021 o povolení 
výjimky pro samotesty laickou osobou nabízíme:  
 
testovací sadu POC Antigenní test SARS-Cov-2 katalog AGT-01 / 25 testů v sadě 

- Citlivost 98,10 % 
- Specifita 100,00 % 
- Přesnost 99,19% 

 
Detailní informace viz leták  
 
Ceník 
položka Počet testů (ks) Cena / test Kč Cena celkem Kč 
AGT-01 test sada 25 95 2.375 
AGT-01 test sada 100 90 9.000 
AGT-01 test sada 500 85 42.500 
AGT-01 test sada 1000 80 80.000 
AGT-01 test sada 5000 75 375.000 
AGT-01 test sada 10000 72 720.000 

- DPH prominuta rozhodnutím MF ČR 
- Doprava zahrnuta v ceně 
 

Termín dodání: od 15.3.2021 / kapacita 50.000 testů 
- Navýšení kapacity dalším naskladněním je plánováno v každém dalším týdnu. 
- Včasná objednávka bude garancí dodání v termínu (platí do vyprodání momentální volné kapacity). 
- Vykrývání objednávek bude probíhat v pořadí evidence přijetí závazných objednávek.  

 
Postup – platební podmínky:  1. závazná objednávka 

2. informace že zboží je připraveno k expedici 
3. úhrada zálohové faktury 
4. dodávka zboží obratem  

 
U stálých / VIP odběratelů možná individuální dohoda. 
 
Upozornění:  V případě pozitivního výsledku antigenního testu provedeného laickou osobou má tato 

následně povinnost bezprostředně informovat poskytovatele zdravotních služeb za účelem 
provedení konfirmačního testu!  

 
Přílohy:  leták (popis, specifikace, obsah balení, podmínky zdravotních pojišťoven atd.) 
 
Na vyžádání možno zaslat:  

- Rozhodnutí MZ o povolení výjimky pro testování laickou osobou 
- Autorizace společnosti 4BIZ B2B jako oficiálního distributora pro region Morava a Slezsko 
- Prohlášení o shodě 
- CE certifikace  
- Příbalový leták 

 
Objednávky / informace:  tel. 608 888 809 email: pavel.ctvrtlik@icloud.com 
    tel. 739 370 190 email: katerina.svackova@icloud.com 
 
V Ostravě dne 3.3.2021       


