Zadávací dokumentace
K podání nabídek ve vnitřním výběrovém řízení

Název veřejné zakázky:

Dodávka 2 intubačních bronchoskopů s mobilním
zobrazovacím zařízením

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 : 257 272 980
E-mail: martin.mayer@homolka.cz

Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení 2 kusů intubačního bronchoskopu s mobilním
zobrazovacím zařízením pro oddělení ORL a Kardiologie zadavatele, z nichž každý musí
splňovat následující parametry:

Intubační bronchoskop:
• Zorné pole: min. 90°
• Směr pohledu: přímý
• Průměr distálního konce: 5,1mm ± 10%
• Pracovní délka: 600 mm
• Pracovní kanál: 2,6 mm ± 10%
• Rozsah pohybu: min. nahoru/dolů 180°/130°
Zobrazovací jednotka:
• Mobilní zobrazovací jednotka
• Možnost uložení obrazu/videa na paměťové médium
• Provoz na akumulátor (min. 45 minut provozu)
• Nabíječka na akumulátory součástí dodávky
• Kompatibilita se stávajícím desinfektorem OLYMPUS ETD3 plus
Další požadavky:
• BTK a servis v záruční době zdarma
• Záruka min. 2 roky
• Zaškolení technika OBMI na obsluhu a nastavení přístroje
• Nástup na servis do 24 hodin, při neodstranění závady zapůjčení náhradního přístroje
• Cena pozáručního servisu a BTK

3.

Kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1
písm. a) až j) ZVZ, a to předložením čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být
podepsáno oprávněnou osobou a předloženo v elektronické podobě ve formátu PDF, jako
součást nabídky.

4.

Hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky

Jediným kritériem hodnocení nabídky je výše nabídkové ceny za 2 kusy intubačního
bronchoskopu s mobilním zobrazovacím zařízením. Vítězem se stane uchazeč, který nabídne
nejnižší nabídkovou cenu.

5.

Požadavky na zpracování nabídkové ceny, obchodní
podmínky

• Nabídková cena bude uvedena za celý předmět plnění veřejné zakázky a za jeden kus
přístroje bez DPH a s DPH a to v CZK, nabídková cena je stanovena jako nejvýše
přípustná.
• Překročení nabídkové ceny se nepřipouští.
• Obchodní podmínky plnění veřejné zakázky jsou vymezeny v návrhu kupní smlouvy, jejíž
závazný vzor tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.

6.

Další podmínky

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

7.

Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští.

8.

Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah
nabídky

• Nabídka bude vypracována v českém jazyce.
• Součástí nabídky bude podepsaný návrh realizační smlouvy ve formátu PDF. Uchazeč
použije závazný vzor, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Uchazeč je
oprávněn upravit závazný vzor kupní smlouvy pouze v rozsahu, který závazný vzor
předpokládá.
• Nabídku uchazeč předkládá v elektronické podobě na elektronickou adresu
martina.nejepsova@homolka.cz.
• Nabídku je uchazeč povinen doručit nejpozději do 29.7.2011. Osobní předání nabídky
musí byt dohodnuto telefonicky nejméně jeden den předem.

9.

Dodatečné dotazy

Zájemci jsou oprávněni žádat od zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
Žádost o poskytnutí dodatečné informace adresují zájemci zadavateli k rukám Mgr. Ondřeje
Zemana tel: 257 272 968, mobil: 737 216 653, e-mail: ondrej.zeman@homolka.cz.

Nemocnice Na Homolce
Ing. Martin Mayer
vedoucí OBMI

Příloha č. 1 Kupní smlouva na zdravotnický přístroj

