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Základní údaje k výzvě pro podání nabídek dodavatetů v poptávkovém řízení k veřejné zakázce
malého rozsahu prováděné mimo reŽim zákona ě,. 13712006 sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen ,,zákon")

FAKULTNí THoMAYERoVA NEMocNtcE s PoLlKLlNlKoU
140 59 PRAHA + - xnč, VíDEŇSKÁ 8oo

jakokupující Vásjakomožnéhozájemceoveřejnouzakázkumaléhorozsahuvyzývá kpodánínabídky.

Technická specifikace předmětu dodávky: :viz. Příloha č. 1 poptávkového listu

obchodní podmínky: viz. příloha č. 2 (Kupnísmlouva FTNsP ). obchodní podmínky uvedené v kupní

smlouvě jsou zadavatelem stanoveny jako minimálnía uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli

obchodní podmínky výhodnější. Doplněnou smlouvu a podepsanou zákonným zástupcem z Vašístrany,

zašlete v tištěné podobě, jako součást nabídky.

Nabídková cena musí být v návrhu smlouvy specifikována jako cena úplná a závazná, která nepřevýší

maximální cenu 628.000,00Kč vč" DPH'

Hodnotící kritérium: cena 90Yo, servisnípodmínky 10%

Kvalifikační předpoklady: Splnění požadavků technické specifikace předmětu dodávky. Kopie výpisu

z obchodního nebo živnostenského rejstříku.

Místo a doba podání nabídky: Vaši nabídku zašlete prosím písemně a to v jedné řádné uzavřené obálce,

označené názvem poptávky doporučeně, nebo osobně na podatelnu FTNsP do 28"3. 2011 do 13,00 hod:

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

oddělení přístrojové techniky

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

obálku s nabídkou označit,,NEoTEVíRAT". Dále na obálce musíbýt uvedena adresa uchazeče.
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Název veřejné zakázky:
Poptávkové řízení na nákup zdravotnické techniky:
Ventilátor plicní - 1"ks

Zadavatel:

Název/obchodní firma: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

IC: 000 64 190

Dlč cz 000 641,90

Sídlo: Praha 4 - Krč, Vídeňská 8oo, PsČ 14o 59

osoby oprávněné za zadavatele jednat: MUDr. Karel Filip, CSc., MBA ředitel

Kontaktní osoba: Lenka Štorkánová

Telefon, ťax: 261083702,737 273587
E-mail: len ka.storka nova @ftn.cz

Kontaktní osoba pro dodatečné informace
k poptávce: Prim. Doc. MUDr.Vašáková Martina, PhD.
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Další podmínky:

Zadavatel si vyhrazuje možnost odmítnout všechny předložené nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným

uchazečem.

Uchazeč svou účastí v zadávacím řízení souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního

vztahu (vlastní smlouva, podmínky servísní smlouvy vážící se na předmět plnění atd.) a zveřejněním

nabídky.

S pozdravem , //%-ní
MUDr. Karel Filip, CSc.. MBA

ředitel
' ' :lovs ne :t:-.;ci:ice

;*ii<*l.l

Přílohy:
1, technická specifikace předmětu dodávky
2, obchodní podmínky ( kupní smlouva)
3, tabulka cen servisních prací
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