Zadávací dokumentace
K podání nabídek ve vnitřním výběrovém řízení

Název veřejné zakázky:

Výběr dodavatele automatického přístroje pro zevní
srdeční masáž

Zadavatel:

Nemocnice Na Homolce

Sídlo:

Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5-Motol

IČ:

00023884

DIČ:

CZ00023884

Bankovní spojení:

5012-1816024093/0300

Statutární orgán:

MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice

Zadavatel, v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen ˝ZVZ˝), nezadává tuto veřejnou zakázku dle
ZVZ.

1.

Osoby oprávněné jednat za zadavatele

ve věcech technických a smluvních:

2.

Ing. Martin Mayer
Tel :
E-mail:

257 272 980
martin.mayer@homolka.cz

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka automatického přístroje pro zevní srdeční
masáž splňující následující požadavky:


terapeutické funkce přístroje v souladu s doporučením AHA / ERC 2010 (100
kompresí / min., hloubka komprese 5 cm)



cyklus komprese / dekomprese v poměru 1:1



možnost aktivní dekomprese hrudníku



možnost souběžného použití jednorázových elektrod pro defibrilaci



s nasazeným přístrojem možnost snímat 12-ti svodové EKG



transparentnost pro rentgenové záření při kardiologickém intervenčním výkonu
(např. akutní perkutánní koronární intervence) alespoň z pěti úhlů



zdroj napájení přístroje z baterie i ze sítě 220 V - obojí musí být splněno



snadná přenosnost - váha kompletního systému včetně baterií a přenosného vaku
(brašny - batohu) do 10 kg

3.



Záruční doba 24 měsíců



Záruční servis a BTK v ceně dodávky

Hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky

Jediným kritériem hodnocení nabídky je výše nabídkové ceny. Vítězem se stane uchazeč, který
nabídne nejnižší nabídkovou cenu.

4.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude uvedena za celý předmět plnění veřejné zakázky bez DPH a s DPH a to
v CZK, nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Překročení nabídkové ceny se
nepřipouští.

5.

Další podmínky

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto vnitřní výběrové řízení bez udání důvodu až do
okamžiku uzavření smlouvy s vítězem tohoto výběrového řízení.

6.

Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští.

7.

Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah
nabídky

Nabídka bude vypracována v českém jazyce.
Nabídku
uchazeč
předkládá
v elektronické
podobě
na
elektronickou
adresu
martina.nejepsova@homolka.cz.
Nabídku je uchazeč povinen doručit nejpozději 27. 4. 2011. Osobní předání nabídky musí byt
dohodnuto telefonicky nejméně jeden den předem.

8.

Dodatečné dotazy

Zájemci jsou oprávněni žádat od zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Žádost o poskytnutí dodatečné informace adresují zájemci zadavateli k rukám Ing. Martiny
Nejepsové tel.: 257 272 363, Mobil: 733 611 545, E-mail: martina.nejepsova@homolka.cz.

Nemocnice Na Homolce
Ing. Martin Mayer
vedoucí OBMI

