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Brno 9. srpna 2012
Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení plnění
Předmětem plnění je dodávka 1ks přístroje pro intravaskulární regulaci tělesné teploty pro Kliniku
anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno dle
přiložené technické specifikace
Medicínský účel – pro řízený intravaskulární teplotní management prováděný pomocí
intravaskulárního katetru zavedeného do velké žíly, který je spojen s externím přístrojem umožňujícím
regulaci teploty pacienta
2. Místo a doba plnění
Místem plnění je FN Brno, KARIM, PMDV
Doba plnění - podmínkou zadavatele je požadavek na dodání předmětu VZMR nejpozději do
23.11. 2012.
3. Podmínky pro plnění
Nabídka bude obsahovat:
krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)
cenovou nabídku s technickou specifikací
záruční lhůta min. 24 měsíců
prohlášení o shodě v českém jazyce v platném znění s uvedením klasifikační třídy
servis v ČR, místo servisu, hod. sazby, kilometrovné, dobu 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
označení přístroje CE
návrh smlouvy podepsaný ze strany uchazeče

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
celková nabídková cena včetně DPH bude zpracována ve členění jednotlivých položek včetně
dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti s vyčíslením DPH zvlášť
platební podmínky:
Platba bude provedena po splnění dodávky se splatnosti faktury do 31.12.2012

5. Způsob hodnocení nabídek
Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.
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6. 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.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo
případně zrušit výběrové řízení bez udání důvodu
8. Termín a způsob podání nabídky
do 22.8. 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) nebo osobně na sekretariátu ředitelství FN Brno v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel.
532 232 001
nabídka bude označena – Nabídka – Neotvírat - „Přístroj pro intravaskulární regulaci tělesné
teploty“
9. Název a sídlo organizace
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:
Technická specifikace

Signature Not
Verified
Digitally signed
by Lenka
Vamberská
Date: 2012.08.09
11:53:00 +02:00
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Technická specifikace

Jedná se o přístroj pro řízený intravaskulární teplotní management
prováděný pomocí
intravaskulárního katetru zavedeného do velké žíly, který je spojen s externím přístrojem umožňujícím
regulaci teploty pacienta.
Požadavky na přístroj:
-

přesnost regulace změn tělesné teploty 0,1°C
intravaskulární regulace teploty realizována prostřednictvím fyziologického roztoku,
protékajícího přes speciální žilní katetr
automatické udržení teploty v rozmezí 31-38 °C
monitorace teploty pomocí termistoru
chladící médium přístroje nesmí přijít do styku s krví pacienta
záznam průběhu chlazení/ohřívání nemocného
propojení s PC a stažení dat
LCD display velikosti min. 6´

Další podmínky:
- požadujeme nový přístroj ( ne demo, ne repas…)
- prohlášení o shodě dle zákona č.22/1997 a NV 336/2004 Sb.v platném znění s uvedením klasifikační
třídy v ČJ .
- označení přístroje „ CE “
- délka záruky min. 24 měsíců
- servis v ČR (doklad o splnění zákona 346/2003 Sb , § 31 odstavec 3 v platném znění)
- uveďte místo servisu, hodinovou sazbu, kilometrovné, dobu nástupu na opravu v záruční a pozáruční
době, možnost zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy
- pravidelné servisní prohlídky, předepsané výrobcem a zákonem 346/2003 Sb.v platném znění,
vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů, musí být prováděny v záruční době bezplatně
(včetně potřebného materiálu) a bez vyzvání
- seznam možného příslušenství včetně aktuálních cen
- seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje
- kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s oceněním jednotlivých položek
- bezplatné zaškolení uživatele na pracovišti
- 2x návod v ČJ ( možnost 1x tištěný a 1x na CD)
- roční náklady na spotřební materiál
- podrobný popis veškerého příslušenství

Pokud je uveden číselný technický parametr, zadavatel akceptuje toleranci + - 10%
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