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Brno 24. října 2012
Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení plnění
Předmětem plnění je dodávka 1ks vyšetřovacího stolku pro Radiologickou kliniku, Pracoviště
medicíny dospělého věku, FN Brno dle přiložené technické specifikace
Medicínský účel – vyšetřovací stolek určený pro upevnění asistenčního systému pro intervenční
radiologii
2. Místo a doba plnění
Místem plnění je FN Brno, RDK, PMDV
Doba plnění je součástí nabídky uchazeče
3. Podmínky pro plnění
Nabídka bude obsahovat:
krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)
cenovou nabídku
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 oprávněnou osobou
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 90 dnů
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
zrušit výběrové řízení
8. Termín a způsob podání nabídky
do 6.11.2012 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 Odboru obchodu, marketingu a vnějších vztahů (lůžkový trakt 3NP)
FN Brno v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001
nabídka bude označena – Nabídka – Neotvírat - „Vyšetřovací stolek“
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: 2012.10.25
09:51:50 +02:00
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Technická specifikace

Požadavky na přístroj:
Vyšetřovací stolek zajišťuje:
-

Možnost použití asistenčního systému INNOMOTION
Kopatibilitu s Philips Brilliance 64 Slice CT skener, r.v. 2008, výrobce CT - Philips
Upevnění robotického ramene asistenčního systému bez mechanického zásahu do lůžka CT
skeneru
Nastavení pozice robotického ramene v ose lůžka CT pomocí naváděcích lišt
Fixování polohy robotického ramene v ose lůžka

Další požadavky:
- Použitý materiál vyšetřovacího stolku a jeho způsob instalace neovlivňuje kvalitu vyšetření CT
skeneru
- Mechanické části vyšetřovacího stolku neobsahují ostré rohy, které by mohli způsobit zranění
obsluhy
- Kovové části jsou vyrobené z nerezové oceli
- Neovlivňuje stávající rozsah pohybu lůžka CT skeneru
- Možnost povrchového dezinfikování
-

doložení prohlášení o shodě s uvedenou v českém jazyce
označení CE
délka záruční doby min. 24 měsíců
uvedení technických podmínek provozování (teplota, vlhkost a pod.)
2x návod v českém jazyce (variantně 1x tištěný a 1x na CD (formát doc, pdf) při dodání
servis v ČR (uvést místo servisu, hod. sazba, doba nástupu na opravu, fakturace cestovních
nákladů)
doložit doklad o splnění zákona 123/2000 Sb.v platném znění, § 31 - pro servis
kompletní nabídka včetně technických údajů v českém jazyce s uvedením ceny jednotlivých
položek
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