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1. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

Předmětem poptávky je dodávka 200.000 ks diagnostických proužků na stanovení glukózy 
v systému POCT (point of care testing).  

Součástí dodávky je i bezplatná zápůjčka 62 ks kompletních stanic glukometrů, bezplatná zápůjčka 
hardware (server jednotka - PC) pro sběr, archivaci a zálohu dat a bezplatná zápůjčka SW 
pro dálkovou správu systému glukometrů, včetně licencí.   

Místem dodání je nemocniční lékárna zadavatele na adrese Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč 

2. 2.  Technická specifikace předmětu dodávky 

Dodavatel musí splnit požadované technické kvalifikační parametry předmětu poptávky, které jsou 
uvedeny v přílohách č. 1 (Diagnostické proužky - požadavky, cenová nabídka) a č. 2 
(specifikace glukometrů a systému měření) tohoto poptávkového listu. Musí být zajištěna plná 
kompatibilita diagnostických kroužků s glukometry a požadovaná úroveň SW pro dálkovou správu 
glukometrů. 

Nesplnění technických kvalifikačních parametrů povede k vyřazení nabídky z hodnocení. 

3. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek 

 S dodavatelem bude uzavřena smlouva o dodávkách diagnostických proužků na stanovení 
glukózy v systému POCT (dále jen „smlouva“)  

 Dodavatel bude na základě dílčích objednávek a podmínek stanovených ve smlouvě dodávat 
zadavateli diagnostické proužky na stanovení glukózy v systému POCT.  

 Celkový objem všech dodávek nepřekročí 2.000.000,- Kč bez DPH. 

 Dodavatel na dobu platnosti smlouvy bezplatně zadavateli zapůjčí 62 kompletních stanic 
glukometrů. S dodavatelem bude uzavřena smlouva o zápůjčce glukometrů. 

 Splatnost faktur vybraného uchazeče musí být minimálně 90 dnů od obdržení faktury 
kupujícím. Prodávající se zavazuje při změně platební schopnosti kupujícího nepenalizovat 
po dobu 30 dnů po splatnosti faktur. 

 Podrobné obchodní podmínky viz. příloha č. 3 (Návrh smlouvy).  

 Obchodní podmínky uvedené v přiloženém návrhu smlouvy jsou zadavatelem stanoveny jako 
minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější.  

 Doplněné smlouvy a podepsané oprávněnou osobou dodavatele, budou v tištěné podobě jako 
součást nabídky. 

4. Kvalifikační předpoklady 

a) Kopie výpisu z obchodního nebo živnostenského rejstříku ne starší 90 dnů, ze kterého bude 
vyplývat způsobilost uchazeče dodávat zdravotnickou technologii a zdravotnické prostředky. 

b) Splnění požadavků na předmět dodávky (příloha č. 1). 

c) Prohlášení o shodě na zapůjčené zdravotnické přístroje (glukometry). 

d) Český návod v podobě CD k zapůjčeným zdravotnickým přístrojům.  

e) Platný doklad o zavedeném systému kontroly řízení jakosti. 

f) Referenční list předkladatele nabídky (zdravotnická zařízení s implementovanou dálkovou 
správou glukometrů a počet glukometrů v síti). 



Zpracovala 19. 12. 2011 Hedvika Neuschlová 

5. Další podmínky 

Uchazeč se zavazuje, že poskytne bezplatný servis a update na dobu trvání smlouvy, specifikace viz 
příloha č. 2. 

Zadavatel požaduje zácvik personálu, návrh validace postupu zpracování v TN, e-learningový nástroj 
pro pravidelné školení výhodou. 

Zadavatel požaduje kompatibilitu se stávajícím archivem (komunikační protokol). 

Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušení poptávkového řízení bez uvedení důvodu. 

Zadavatel si vyhrazuje právo změny zadávacích podmínek poptávkového řízení. 

Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat před podpisem smlouvy předvedení a ověření všech 
parametrů požadovaných v technické specifikaci a funkčnosti zapůjčených přístrojů a softwaru. 

Nabídky, které nesplní kvalifikační předpoklady, technické specifikace předmětu dodávky (včetně 
parametrů glukometrů a SW) nebudou hodnoceny. 

Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného smluvního vztahu (podmínky vážící se 
na předmět plnění) 

6. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny  

Nabídka bude zpracována do tabulky v příloze č. 1, katalogové číslo, název nabízených proužků, 
balení, počet proužků v balení, počet balení, ceny. 

Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: nabídková cena bez DPH, nabídková cena včetně 
DPH. 

Nabídková cena musí být specifikována jako cena úplná (včetně dopravy a jiných nákladů), závazná a 
neměnná po celou dobu plnění předmětu poptávky.  

7. Pokyny a požadavky na podání nabídky 

Nabídka bude předložena do 16 1. 2012 do 13.00 hod. v  elektronické formě v českém jazyce. 
Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Nabídku lze 
zaslat na e-mail:  hedvika.neuschlova@ftn.cz  a ocn@ftn.cz 

 

Požadavky na strukturu nabídky: 

 Identifikace a charakteristika uchazeče – základní údaje vyplnit v příloze č. 1 

 Vlastní nabídku „Dodávky ZP - IVD_Diagnostické proužky pro stanovení glukózy pro TN 
- vyplnit v příloze č. 1. 

Požadovaný obsah nabídky 

 Vyplněná příloha č. 1 

 Vyplněná příloha č. 2 

 Odsouhlasený návrh Kupní smlouvy (Příloha č. 3) 

 Vyplněná smlouva o výpůjčce 

8. Způsob hodnocení nabídek 

Kritériem pro hodnocení nabídky je ekonomická výhodnost (nabídková cena bez DPH s váhou 
75% kvalitativní kritéria 25% (samonasákavost, odstranění maltózové interference, rozsah provozního 
hematokritu a reference). 

Po výběru dodavatele bude písemně, bez zdůvodňování, oznámen výsledek poptávkového řízení 
všem ostatním uchazečům, kteří nebyli vybráni. 
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