Obrázek nelze zobrazit. V počítači prav děpodobně není k dispozici dostatek paměti pro otev ření obrázk u nebo by l
obrázek pošk ozen. Restartujte počítač a otev řete příslušný soubor znov u. Pok ud se opět zobrazí červ ený k řížek ,
bude nutné obrázek odstranit a v ložit jej znov u.

Zadávací dokumentace
K podání nabídek ve vnitřním výběrovém řízení

Název veřejné zakázky:

Výběr dodavatele vertebroplastického setu

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. Kontaktní osoby za zadavatele
Ve věcech technických a smluvních:

Mgr. Jan Coufal
Tel : 777 810 969
jan.coufal@homolka.cz
E-mail:

2. Předpokládaná hodnota zakázky:

1 900 000,-Kč

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka Soupravy vertebroplastického setu splňující následující
požadavky:
Část 1) Vertebroplastický set 1.
•
•
•
•

Zaváděcí ocelová jehla délka 10 nebo 15 cm
Plnící pistole + míchačka na cement
Cement kostní
Předpokládaná hodnota
1.400.000,- Kč

Část 2) Vertebroplastický set 2.
• Zaváděcí ocelová jehla délka 10 nebo 15 cm
• Plnící pistole + míchačka na cement
• Cement kostní bioaktivní
• Předpokládaná hodnota
500.000,- Kč
4. Předpokládaný rozsah dodávek
Vertebroplastický set 1.
Vertebroplastický set 2.

110 ks
30 ks

Předpokládaný objem dodávek Vertebroplastických setů je stanoven jako přibližný za dobu trvání
Rámcové kupní smlouvy, uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace; odebraný objem se tak bude
odvíjet od reálné potřeby zadavatele, tedy zadavatel si vyhrazuje právo odebrat menší či větší množství
vybraného druhu vertebroplastického setu podle své potřeby bez penalizace či jiného postihu ze strany
dodavatele.
5. Kvalifikační předpoklady
Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů stanovených v § 53 odst. 1 písm. a) až j)
ZVZ, a to předložením čestného prohlášení.
6. Hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky
Jediným kritériem hodnocení nabídky je výše nabídkové ceny za poskytování plnění, přičemž v rámci
každé části veřejné zakázky bude hodnocena celková nabídková cena bez DPH uvedená v tabulce, která
tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Vítězem se stane uchazeč, který nabídne nejnižší
nabídkovou cenu.
7. Požadavky na zpracování nabídkové ceny, obchodní podmínky
•

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.

•
•

Obchodní podmínky plnění veřejné zakázky jsou vymezeny v návrhu kupní smlouvy, jejíž vzor
tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Překročení nabídkové ceny se nepřipouští.

8. Další podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit toto vnitřní výběrové řízení bez udání důvodu až do okamžiku
uzavření smlouvy s vítězem tohoto výběrového řízení.
9. Variantní řešení
Zadavatel nepřipouští.
10. Požadavky na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky
•
•
•
•

•

Nabídka bude zpracována v jednom originále a jedné kopii v českém jazyce.
Uchazeč je oprávněn podat nabídku k jedné části nebo k oběma částem veřejné zakázky.
Součástí nabídky bude podepsaný návrh realizační smlouvy. Uchazeč použije závazný vzor, který
tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace. Uchazeč je oprávněn upravit závazný vzor kupní
pouze v rozsahu, který závazný vzor předpokládá.
Nabídku vložte do uzavřené obálky a opatřete razítkem uchazeče a zřetelně označte nápisem
„Výběr dodavatele Vertebroplastického setu – neotvírat“. Obálku zašlete nebo odevzdejte
na adresu Nemocnice Na Homolce, Mgr. Jan Coufal, Roentgenova 2, 150 30 Praha 5, Tel: 777
810 969, E-mail: jan.coufal@homolka.cz.
Nabídky předejte nejpozději do 30.10.2011. Osobní předání nabídky musí byt dohodnuto
telefonicky nejméně jeden den předem.

11. Dodatečné dotazy
Zájemci jsou oprávněni žádat od zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o
poskytnutí dodatečné informace adresují zájemci zadavateli k rukám Mgr. Jana Coufala, Tel: 257 273
175 , Mobil: 777 810 969, E-mail: jan.coufal@homolka.cz.

Nemocnice Na Homolce
MUDr. Vladimír Dbalý, MBA
ředitel nemocnice

Příloha č. 1 Formulář nabídkové ceny
Příloha č. 2 Kupní smlouva

