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Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
1. Vymezení plnění
Předmětem plnění je dodávka 2 ks defibrilátoru pro Interní gastroenterologickou kliniku ve
specifikace A) a Interní kardiologickou kliniku ve specifikace B), Pracoviště medicíny dospělého věku,
FN Brno dle příloh.
Medicínský účel – obnova správné činnosti srdce.
2. Místo a doba plnění
Místem plnění je FN Brno, PMDV, IKK, IGEK
Doba plnění je součástí nabídky uchazeče.
3. Podmínky pro plnění
Nabídka bude obsahovat:
krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)
vlastní nabídku
záruční lhůta min. 24 měsíců
servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, doby nástupu na opravu v záruční a
pozáruční době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé
opravy
pravidelné servisní prohlídky předepsané výrobcem musí být prováděny v záruční době bezplatně
prohlášení o shodě s vyznačením klasifikační třídy v českém jazyce
označení CE
návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
doložení certifikátu EŠV (Ekologicky šetrný výrobek) nebo prohlášení k EŠV

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Cenová nabídka bude zpracovaná s rozdělením dle bodu 1. Vymezení plněni
Celková nabídková cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH a bude zahrnovat veškeré
náklady spojené s dodáním přístrojů včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, předvedení
funkčnosti a vyčíslením výše DPH zvlášť
Platební podmínky – platba proti faktuře po splnění dodávky se splatností faktura 90 dnů. Datum
uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem podepsání předávacího protokolu.
5. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě
legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny
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6. Způsob hodnocení nabídek
Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena
ve specifikaci A) IGEK a B) IKK.

7. Zadavatel si vyhrazuje právo
zrušit výběrové řízení
uzavřít smlouvu v dílčím plnění dle bodu 1. Vymezení plnění
8. Termín a způsob podání nabídky
do 27.7.2012.2012 do 11,00 hod.
a) poštou doporučeně na adresu:
Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů- obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno
b) osobně na výše uvedené adrese na sekretariátě Odboru obchodu, marketingu a vnějších vztahů
v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001
c) nabídka bude označena – „Nabídka – Defibrilátory - Neotvírat “

9. Název a sídlo zadavatele
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská
Signature
Not
vedoucí obchodního
oddělení

Verified
Digitally signed
by Lenka
Přílohy : Vamberská
Technická specifikace
A) - IGEK - Hemodialýza
Date: 2012.07.13
Technická specifikace
B) - IKK - KJ
11:08:27 +02:00
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A) Interní gastroenterologickou kliniku
Bifázický přenosný defibrilátor/monitor s „inteligencí“ AED s velkým displejem a zapisovačem.
Zařízení bude dodáno včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu, potřebného k prvnímu
uvedení do provozu (snímače, propojovací kabely, elektrody atd.)
Požadavky na přístroj:
- pulzní bifázický výboj nastavitelný do min. 250 J
- standartní defibrilační elektrody, s možností použítí AED kabelu
- Ekg z 3 nebo 5-ti svodového kabelu
- měření SpO2
- zapisovač (min. 2 kanálový)
- zevní kardiostimulátor
- velký přehledný displej zobrazující nastavení přístroje, měřené parametry a alarmové hodnoty
- automatický test přístroje
- uveďte možnost dalšího rozšíření (např. EtCO2, NIBP, 12-ti svod. ekg ...)
Obecné požadavky na přístroj:
- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení: vestavěný akumulátor / 230V / 50 Hz
Další podmínky:
- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas ...)
- prohlášení o shodě v českém jazyce, podle zákona č.22/1997 Sb. a NV 336/2004 Sb.
v platném znění s uvedením klasifikační třídy
- označení přístroje značkou „CE“
- délka záruky min. 24 měsíců
- ohlašovací povinnost autorizovaného servisu - doklad o splnění NV 346/2003 Sb., § 31,
v platném znění
- uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a
pozáruční době, cenu PBTK a její četnost, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu
dílenské nebo dlouhodobé opravy
- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a NV 346/2003 Sb., v platném znění,
musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně výměny předepsaných dílů) a bez
vyzvání.
- dva návody k přístroji v českém jazyce (pokud možno 1x na CD ve formátu *.doc ev. *.pdf)
- jeden servisní manuál ( možno na CD,DVD nosiči)
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje
- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých
položek
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B) Interní kardiologickou kliniku
Bifázický přenosný defibrilátor/monitor s parametry standartního monitoru s velkým displejem a
zapisovačem.
Zařízení bude dodáno včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu
uvedení do provozu (snímače, propojovací kabely, elektrody atd.)
Požadavky na přístroj:
- pulzní bifázický výboj nastavitelný do min. 200 J
- standartní defibrilační elektrody pro dospělé a děti
- velký přehledný LCD (TFT) displej
- tříkanálový zapisovač
- Ekg z 3 nebo 5-ti svodového kabelu
- měření SpO2
- měření NIBP
- zevní kardiostimulátor
- automatický test přístroje
Obecné požadavky na přístroj:
- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení: vestavěný akumulátor / 230V / 50 Hz
Příslušenství:
- transportní brašna
Obecné požadavky na přístroj:
- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230V / 50 Hz
Další podmínky:
- požadujeme nový přístroj (ne demo, ne repas ...)
- prohlášení o shodě v českém jazyce, podle zákona č.22/1997 Sb. a NV 336/2004 Sb.
v platném znění s uvedením klasifikační třídy
- označení přístroje značkou „CE“
- délka záruky min. 24 měsíců
- ohlašovací povinnost autorizovaného servisu - doklad o splnění NV 346/2003 Sb., § 31,
v platném znění
- uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a
pozáruční době, cenu PBTK a její četnost, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu
dílenské nebo dlouhodobé opravy
- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a NV 346/2003 Sb., v platném znění,
musí být prováděny v záruční době bezplatně (včetně výměny předepsaných dílů) a bez
vyzvání.
- dva návody k přístroji v českém jazyce (pokud možno 1x na CD ve formátu *.doc ev. *.pdf)
- jeden servisní manuál ( možno na CD,DVD nosiči)
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje
- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých
položek
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