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 ,
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Zadávací dokumentace
K podání nabídek ve vnitřním výběrovém řízení

Název veřejné zakázky:

Výběr dodavatele fakoemulzifikačního přístroje

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
a) ve věcech technických a smluvních:

Ing. Martin Mayer
Tel : 257 272 980
E-mail:
martin.mayer@homolka.cz

2.Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka fakoemulzifikačního přístroje splňující
následující požadavky:
•

Přístroj pro fakoemulzifikaci, předně segmentovou vitrektomii a koagulaci

•

Přístrojová sestava musí být kompletním funkčním celkem a musí obsahovat následující
funkční prvky:
•

optimálně peristaltická i Venturiho pumpa, s možností volby, bez nutnosti změny kazety.

•

možnost nastavení okluzního módu, kontroly náběhu vakua, zajištění maximální stability
přední komory

•

fako handpiece - 5 kusů

•

fakoemuzifikace:
o variabilní a tvarovatelný puls mode + možnost nastavení pracovní délky impulzu
o tvarovatelný burst mode
o mikroincizní technika s využitím efektu studeného faka

•

přední vitrektomie: s možností nastavení frekvence

•

irigace a aspirace - optimálně s peristaltickým i Venturiho pohonem.

•

bipolární koagulace

•

možnosti nastavení
o možnost uložení hodnot operatérů
o možností vytváření vlastních operačních procedur v paměti přístroje.

•

možnosti ovládání:
o jednoduché (např. přes dotykovou obrazovku, infračervené dálkové ovládání nebo
ovládání z programovatelného nožního ovladače)
o nožní ovladač


lineárně a duálně ovládaný, s možností naprogramování ovládacích funkcí
a zpětnou vazbou,



bezdrátově, nebo i kabelové provedení

o programovatelný výsuvný stojan: pro 2 láhve
o Software s možností pravidelného Up-grade

•

Další požadavky:
• BTK a servis v záruční době zdarma
• záruka min. 2 roky (delší záruka výhodou)
• zaškolení technika OBMI na obsluhu a nastavení přístroje
• přehled spotřebního materiálu (název, cena,…)
• nástup na servis do 24 hodin, při neodstranění závady zapůjčení náhradního přístroje
• cena pozáručního servisu a BTK
• podrobně rovněž v obchodních podmínkách (Viz. čl. 5 písm. b\ této zadávací
dokumentace)

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. Vítězem se stane uchazeč, který
nabídne nejnižší nabídkovou cenu.

5.Požadavky na zpracování nabídkové ceny, obchodní podmínky
a) 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.
b) Obchodní podmínky plnění veřejné zakázky jsou vymezeny v návrhu kupní smlouvy,
jejíž vzor tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
c) Překročení nabídkové ceny se nepřipouští.

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
a) Nabídka bude vypracována v českém jazyce.
b) 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.
c) Nabídku uchazeč předkládá v elektronické podobě na elektronickou adresu
martina.nejepsova@homolka.cz.
d) Nabídku je uchazeč povinen doručit nejpozději 21.4.2011. 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 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

Příloha č. 1 Kupní smlouva na zdravotnický přístroj

