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1. Klasifikace předmětu veřejné zakázky a předpokládaná cena  

1.1  CPV:   Dodávka zdravotnických přístrojů   (soubor)  

(CPV: 33167000-8, 33168100-6, 33161000-6, 33194110-0, 33195100-4, 33123200-0, 
33157400-9) 

1.2  Předpokládaná hodnota 5.605.000,- Kč bez DPH. Zadavatel upozorňuje, že je vázán 
dodržením schváleného rozpočtu s ohledem na přidělenou státní dotaci a proto stanovuje 
maximální možnou a nepřekročitelnou výši nabídkové ceny (tj. ceny bez DPH) u každého 
přístroje (viz.  část 5. této zadávací dokumentace). 

1.3  Předpokládané datum dodání zdravotnických přístrojů     -        30.11.2012  
 

 

2. Místo plnění: 

Místem plnění je sídlo zadavatele na adrese  Thomayerova nemocnice , Vídeňská 800, Praha 4 – 
Krč, Pavilón U (gynekologie). 

 
                                       

3. Rozdělení veřejné zakázky na části: 

3.1 Veřejná zakázka je rozdělena na 7 části ve smyslu ustanovení § 98 ZVZ. Jednotlivé části   
veřejné zakázky jsou uvedeny v bodech 5.1 až 5.7 této zadávací dokumentace. Uchazeč 
může podat nabídku na kteroukoliv část veřejné zakázky.   

3.2  Každá část veřejné zakázky bude hodnocena samostatně podle stejných hodnotících kritérií 
uvedených v bodě 12. této zadávací dokumentace.  

3.3  Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná kupní smlouva. 

3.4. Podává-li zájemce nabídku na několik části současně, předkládá  nabídku v jediné obálce 
s tím, že kvalifikační předpoklady jsou společné, avšak na každou část VZ musí být  samostatná 
kupní smlouva. V názvu VZ na obálce nabídky musí být jednotlivé části VZ vypsány.  

 

4. Popis předmětu veřejné zakázky a obchodní  podmínky: 

4.1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických  prostředků podle 
technických specifikací uvedených v bodech 5.1 až 5.7  této zadávací dokumentace, včetně: 

 zajištění dopravy do místa určení (na místo instalace), instalace, montáž, uvedení do provozu 
s předvedením funkčnosti, odvoz a likvidace obalového materiálu, 

 dodání návodu na obsluhu v českém jazyce 2 x v písemné podobě a 2 x na CD a dodání 
prohlášení o shodě, příslušné dokumentace dle zákona č.123/2000 Sb., o zdravotnických 
prostředcích a dále dokladů dle zákona č. 18/1997 Sb. a zákona č. 505/1990 Sb.,  

 komplexní zaškolení příslušných zaměstnanců (tj. techniků a obsluhujícího personálu), dodání 
protokolu o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu, 

 poskytování bezplatného záručního servisu.  

 

4.2. Obchodní podmínky 

 Podrobné obchodní podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 této zadávací dokumentace 
(závazný návrh smlouvy).  

 Zadavatel neposkytne uchazeči zálohu.  

 Uchazeč po dodání přístroje a podepsání předávacího protokolu vystaví fakturu se splatností 
14 dnů. 

 Úhradu faktury zadavatel provede v české měně z přidělené státní dotace. Za okamžik 
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu zadavatele..  

 Zadavatel si vyhrazuje právo, aby nebyl penalizován úrokem z prodlení do 30 dnů po lhůtě 
splatnosti ( pro případ včasného neobdržení státní dotace). 
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 Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.  
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dle § 13a zákona č. 
513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.. V případě, že účetní 
doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě 
splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených 
dokladů. 

 

 Záruční lhůta na dodávky zdravotnických prostředků, jejich příslušenství či technologií se 
sjednává v délce lhůty, kterou nabídne uchazeč, nejméně však 24 měsíců.  

 

 Uchazeči jsou povinni přiložit k nabídce též podmínky případného budoucího pozáručního 
servisu se závazkem uzavřít smlouvu za podmínek, budou-li k tomu zadavatelem do uplynutí 
záruční lhůty vyzváni.  Pod pojmem pozáruční servis se rozumí servis po uplynutí záruční 
doby a po dobu  deklarované životnosti přístroje výrobcem od předání a převzetí přístroje.  
 

 Veškeré obchodní a platební podmínky stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách 
jsou stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli podmínky 
výhodnější. Uchazeč není oprávněn podmínit jím navrhované obchodní a platební podmínky 
další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných údajů je důvodem pro vyřazení 
nabídky a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 

 

 

5.    Částí veřejné zakázky: 

 
Pokyny společné pro všechny části: Případné použití firemních názvů či termínů specifických pro 
určitého výrobce v níže uvedených specifikacích pouze ilustruje příklady vhodných přístrojů, ale 
požadavek není omezen na nabídky jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoli jiné, které mají 
podobné vlastnosti a splňují medicínský účel. 
 
Všechny tyto technické parametry jsou absolutní kritéria, jejichž nedodržení je důvodem 
k vyloučení nabídky. U číselných (kvantifikovatelných) technických parametrů je povolena tolerance 
+/- 10 %, která nebude důvodem k vyloučení pokud uchazeč prokáže, že nabízené zařízení vyhovuje 
pro požadovaný medicínský účel. Pokud je u parametru uveden již číselný údaj max. nebo min. nelze 
uplatnit výše uvedenou toleranci pod nebo nad již uvedenou hodnotu. 
 
Uchazeč  doplní níže uvedené technické specifikace a tyto vloží do nabídky spolu s požadovanými 
doklady (prohlášení o shodě, návod v češtině). 
 

5.1  1. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Svítidlo operační LED dvouramenné 

 
Stropní svítidlo LED diodová technologie je současný standard světelného zdroje, užívaný na 
operačních sálech při všech typech operací. Sestává se soustavy dvou reflektorů o vysoké a 
regulovatelné svítivosti, která zajišťuje dostatečně intenzivní, kvalitní, centrované a nasměrované 
osvětlení operované krajiny. Součástí světla je příprava pro budoucí digitální videokameru umístěnou 
v operačním svítidle. 

 

Minimální zadavatelem požadované technické parametry 

Technické podmínky (§ 45 ZVZ). 

Maximální nepřekročitelná cena bez DPH: 600.000,- Kč  

Uchazečem nabízená hodnota  

(uchazeč vyplní všechny řádky u 
číselných údajů číslem, u 
ostatních slovem splňuje) 

Název:  …………(uchazeč doplní přesné obchodní označení, model,  výrobce) 
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1) Stropní operační svítidlo - dvě  osvětlovací tělesa LED-
diodové 

 

2) Svítivost svítidla č.1  min. 160.000 lux  

3) Svítivost svítidla č.2  min. 120.000 lux  

4) Ovládání svítidla – na rukojeti světel a ovládací panel  na 
stěně op.sálů 

 

5) Barevná teplota  cca 4300 K  

6) Index Ra min.  94  

7) Životnost LED cca min. 30.000h  

8) Volitelná teplota chromatičnosti  

9) Regulace světelné intenzity  

10) Třetí rameno na lékařský LCD monitor   

    11) Příprava na digitální kamerový systém umístěný ve sterilní  
          rukojeti v tělese hlavního svítidla včetně prokabelování. 

 

 

5.2 2. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Laparoskopická sestava  

Umožňuje diagnostické a operační laparoskopické a hysteroskopické výkony v oboru gynekologie v 
plném rozsahu oboru a v plném rozsahu nejnovějších známých operačních technik, včetně 
současného použití harmonického skalpelu s bipolární koagulací v jednom nástroji. Laparoskopický 
komplex zajišťuje při laparoskopických a hysteroskopických operačních výkonech maximální 
dostupnou bezpečnost výkonu pro pacienta. 

 

Minimální zadavatelem požadované technické parametry 

Technické podmínky (§ 45 ZVZ). 

Maximální nepřekročitelná cena bez DPH: 2.850.000,- Kč 

Uchazečem nabízená hodnota  

(uchazeč vyplní všechny řádky u 
číselných údajů číslem, u 
ostatních slovem splňuje) 

Název:  …………(uchazeč doplní přesné obchodní označení, model,  výrobce) 

 

1) Kamerová jednotka – videoprocesor s klávesnicí                                         

 systém pracující v rozlišení min. HD 1080   

 automatické nastavení bílé  

 ovládání nastavení systému z kamerové hlavy  

 zobrazení obraz v obraze  

 pořizování digitální fotodokumentace, videosekvencí  a její archivace ve 

formátech TIFF a JPEG např. přes USB 

 

 standardizované vstupy/výstupy: DVI, SDI, RGB, S-video, Composite  

 automatické ukládání nastavení systému při jeho vypnutí  

 uživatelské předvolby nastavení systému  

 digitální zoom  

 digitální úprava obrazu ( kontrast)  

2) Monitor LCD                                                                                                                              

 typ LCD  

 úhlopříčka min. 26"  

 rozlišení min. 1920 x 1200 zobrazovacích bodů  

 progresivní scan  

 vstupy/výstupy pro připojení: RGB, BNC, S-video, HD/SD-SDI  

 Medicínský atest  

 podstavec pro umístění na vozík   

3) Monitor LCD pomocný  

 typ LCD  

 úhlopříčka min. 21"  

 rozlišení min. 1600 x 1200 zobrazovacích bodů  
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 vstupy / výstupy pro připojení: RGB, BNC, S – video, HD/SD-SDI   

 Medicínský atest  

 umístění na stropní rameno operačního svítidla  

4) Zdroj světla                                                                                                      

 typ "xenon"  

 výkon min. 300W  

5) Hlava kamerová                                                                                               

 kamerová hlava podporující technologii  min. HD   

 lomený vývod kamerové hlavy  

 s očnicovým adaptérem   

 kabel kamerové hlavy délka min. 3m    

 spínače dálkového ovládání programovatelné  min. 2 ks  

6) Pumpa hysteroskopická s balančním systémem                                        

 průtok nastavitelný do cca 0,5l/min  

 tlak nastavitelný do cca 150mmHg  

 balanční závěsný systém (na vaky s fyziologickým roztokem) integrován 
ve vozíku  

 

 dva vážicí elementy             

 umístění min. 4 odpadních nádob  

 Displej  

 vizuální a akustický alarm (tlak a únik roztoku)  

 Příslušenství: 
o 1ks vozík 
o 1ks set hadicový pro připojení dvou vaků (autoklávovatelný) 
o min. 4 odpadní nádoby 2-3l (propojitelné mezi sebou) 
o 1ks hadicový set pro propojení odpadních nádob 

 

7) Morcelátor  

 řídící jednotka    

 rukojeť s pohonným motorkem, převodovkou  a kabelem  

 jednoduché tlačítkové ovládání  

 displej  

 rychlost otáčení nože min. 800 ot./min  

 regulovatelnost otáček a změna směru otáčení  

 Příslušenství: vnější trokarový plášť se zavaděčem 1ks 

                                     úchopové kleště 1ks 

                                     nožní pedál 1ks 

                                     rotační řezací nůž o průměru min.15mm 1ks 

                                     sterilizační kontejner 1ks  

 

8) Hysteroskop flexibilní  

 technologie fibroskop  

 zorné pole min. 90°  

 úhel pohledu 0°  

 pracovní délka min. 200mm  

 vnější průměr distálního konce max.  do 3,6mm  

 průměr pracovního kanálu cca min. 1 mm  

 rozsah ohybu (angulace): nahoru / dolů  min. 70°                              

 Příslušenství: flexibilní úchopové kleště  1ks 
                                     tester těsnosti endoskopu 1ks 

 

9) Minihysteroskop rigidní                                                                                   

 optika průměru  cca 2mm  

 úhel pohledu 0-30°  

 průměr vnějšího pláště do max. 3,6mm  

 jednocestný proplach  

 autoklávovatelnost  

 Příslušenství: sterilizační kontejner 1ks 

                                     světlovodný kabel 1ks 

 

10) Hysteroskop rigidní „2ks“                                                                               

 optika průměru cca 3mm  

 úhel pohledu 12°  
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 vnější plášť 5,5mm s 5Fr pracovním kanálem  

 průběžný proplach  

 autoklávovatelnost  

Příslušenství: semiflexibilní bioptické klíšťky 5Fr  2ks 

                       semiflexibilní monopolární háček 5Fr 2ks 

                       semiflexibilní úchopové kleště 5Fr  2ks 

                       sterilizační kontejner 2ks 

                       světlovodný kabel 2ks 

 

11) Dezinfektor manuální                                                                                       

 Vozík dezinfekční pojízdný pro třífázovou dezinfekci flexibilních 

endoskopů 

 

 Pumpa manuální tlaková pro čištění kanálů  

 Police pro nádoby na chemikálie  

 Nádoby pro chemikálie   

12) Vozík přístrojový pojízdný a závěsný na stativ operačních sálů                       

 pro umístění min. 7ks  přístrojů . 

 vybavení přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230V  

 držák infuzních vaků  

 zásuvka pro klávesnici pro ovládání kamerové jednotky  

13) Instrumentárium                                                                                             

 3x laparoskopická optika průměr 10mm, úhel pohledu 30°, včetně 

sterilizačního kontejneru  

 3x světlovodný kabel cca 3m  

 8x trokarová pochva cca min.10 mm, délka pracovní části min. 80 
mm vč. náhr. ventilu a těsnění 

 6x trokarový konický  bodec cca min.10 mm   

 6x redukce  5 / 13 / 11 mm  

 8x trokarová pochva cca 5,5 mm, délka pracovní části min. 80 mm 
vč. náhr. ventilu a těsnění 

 4x trokarový bodec  cca 5,5mm konický 

 5x  laparoskopické atraumatické úchopové kleště cca 5x330mm, 
délka čelistí 16mm 

 4x  laparoskopické atraumatické úchopové kleště cca5x330mm, 
typu Clinch , délka čelistí 26mm 

 4x  laparoskopické disekční kleště otočné typ Maryland cca5x330 
mm, délka čelistí 17mm 

 3x  laparoskopické bioptické kleště cca 5xcca330 mm, délka 
čelistí 12mm 

 5x  laparoskopické nůžky typu „Metzenbaum“, otočné, cca 5x330 
mm, délka čelistí 19mm 

 2x laparoskopické nůžky typu „Hook“, otočné, cca 5x330 mm, 
délka čelistí 12mm 

 4x bipolární úchopové kleště otočné typu Johan  cca 5x330 mm, 
délka čelistí 16,5mm 

 2x bipolární disekční kleště otočné typ Maryland cca 5x330 mm, 
délka čelistí 14,7mm 

 6x bipolární kabel 

 4x odsávací ručka pro sací a ods. tubusy, průměr cca 8 mm 

 4x sací a odsávací tubus  cca 5mm délka 360 mm 

 4x hadicový set pro použití se  2 vaky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

5.3 3. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Elektrochirurgická jednotka – dovybavení stávající laparoskopické sestavy 

Elektrokoagulační jednotka: Umožňuje veškeré známé typu elektrického řezu a koagulace 
(monopolární, bipolární a sprejové) a jejich kombinace, či smíšení technik. Umožňuje kombinaci 
harmonické energie a bipolární v jednom nástroji. Umožňuje připojení až 4 nástrojů s různými typy 
použité koagulace a řezu. Svými automatickými funkcemi zajišťuje maximální bezpečnost pro pacienta 
a to při operativně jak laparoskopické, tak hysteroskopické, ale i otevřené. 
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Minimální zadavatelem požadované technické parametry 

Technické podmínky (§ 45 ZVZ). 

Maximální nepřekročitelná cena bez DPH: 1.050.000,- Kč   

Uchazečem nabízená hodnota  

(uchazeč vyplní všechny řádky u 
číselných údajů číslem, u 
ostatních slovem splňuje) 

Název:  …………(uchazeč doplní přesné obchodní označení, model,  výrobce) 

  

Elektrochirurgická jednotka 

 s modulem pro elektrochirurgickou koagulaci a řez měkkých tkání  

 pro otevřenou, laparoskopickou a obecnou endoskopickou operativu  

 standartní rozsah monopolárních  a bipolárních režimů, módy pro řez             

a koagulaci (např. čisté, smíšené, sprej, urologická a gynekologická 

enodresekce ve fyziol. roztoku atd.) 

 

 s modulem hybridní technologie pro současné synergické působení 

ultrazvukové a bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci 

měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv.vessel sealing) až do 

velikosti 7mm 

 

 připojení universálních nástrojů zajišťujících současnou aplikaci obou 

technologií v jednom okamžiku (ultrazvukový skalpel a ligace cév, bipolární 

koagulace) 

 

 výkonový rozsah od 0 - 320W  

 automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro 

aplikaci optimálního množství energie 

 

 displej dotykový  

 připojení současně až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů    

 automatické rozpoznání připojeného nástroje  

 ruční i nožní ovládání  

 automatické rozpoznání kvality fyziologického roztoku  

 režimy u bipolární koagulace  - autostop a autostart    

 uložení min. 30 používaných výstupních hodnot   

 monitorace kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta (alarm 

zvukový a vizuální) 

 

 interface pro automatické odsávání elektrochirurgického kouře a mlhy 

(propojení se stávající jednotkou UHI-3) 

 

 zobrazení chybových hlášení vizuálně a zvukově   

Příslušenství: HF kabel k bipolárním nástrojům 2ks 

                   nožní spínač 1ks 

                         převaděč 1ks 

                         neutrální elektroda resterilizovatelná 1ks 

    kabel k neutrální elektrodě 1ks 

                         kabel propojovací 2ks  

                         adapter k UHI-3 1ks    

                   laparoskopický nástroj zajišťující současnou aplikaci  

                         harmonické a bipolární  energie 5x300mm  5ks                

                         Hysteroresektoskop  bipolární „2ks“:                                                             

                         optika průměru 4mm 

                         úhel pohledu 12° 

                         vnější plášť průměr  min. 8,5mm se dvěma ventily, rotační 

                         vnitřní resekční plášť o průměru 8,5mm, se zavaděčem         

                         (obturátorem) 

                         pracovní element pro práci ve fyziologickém roztoku, pasivní 

  

                         autoklávovatelnost 

                         bipolární kabely 2ks 

                         sterilizační kontejner 2ks 

                         světlovodný kabel 2ks 
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                         resekční elektroda typu Loop, 12°, medium 12ks 

                         resekční elektroda typu Roller, 12° 12ks 

                         resekční elektroda typu Angled Loop, 12°, medium 12ks 

 

 

5.4 4. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Stanice infuzní 2 ks 
 

Infuzní stanice slouží k podávání tekutin a léků do žíly pacienta a to diferencovaně podle nároků na 
složení jednotlivých roztoků, možnosti jejich mísení, nutnosti proměnného zrychlování či zpomalování 
podávání jednotlivých roztoků a léků. Infuzní stanice je vybavením resuscitačního oddělení v 
součinnosti s ostatními přístroji. 

 

Minimální zadavatelem požadované technické parametry 

Technické podmínky (§ 45 ZVZ). 

Maximální nepřekročitelná cena bez DPH: za 2 Ks 610.000,- Kč 

Uchazečem nabízená hodnota  

(uchazeč vyplní všechny řádky u 
číselných údajů číslem, u 
ostatních slovem splňuje) 

Název:  …………(uchazeč doplní přesné obchodní označení, model,  výrobce) 

 
 

Pracovní stanice 1ks  
Možnost uchycení min. 8 přístrojů lineárních dávkovačů a infuzních pump (možnost 
rozdělení na 2x4) 

 

Uchycení na eurolištu či infuzní stojan  
Infuzní pumpy objemové „5ks“  
Rozsah dávkování 0,1 až 1200 ml/hod.  
Přesnost dávkování ± 5 %  
Podání bolus/proplach   
Rychlost režimu  v KVO odpovídající zadanému průtoku  
Paměť na seznam min. 100 léků     
Hmotnost přístroje max. 2,5kg  
Displej   
SW v ČJ  
Lineární dávkovače 5ks  
Použití jednorázových stříkaček:  5 ml,10ml, 20ml, 30ml, 50/60 ml od různých 
výrobců s automatickou detekcí velikosti stříkačky 

 

Přesnost dávkování  u přístroje ± 1 %  
Přesnost dávkování  u stříkaček ± 2 %  
Rozsah dávkování 0,1- 999,9 ml/hod.   
Podání bolus/proplach   
Systém KVO s možností volby rychlosti  
Displej   
Paměť na seznam min. 50 léků     
SW v ČJ  
Hmotnost přístroje max. 2,5kg  
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5.5 5. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Fetální monitor 
 
Fetální/mateřský monitor je určen pro neinvazivní monitorování fyziologických parametrů těhotných 
žen při anterpartálním vyšetření, během porodních stahů a při porodu. Monitor je určen k monitorování 
srdeční frekvence plodu a matky, děložních stahů a neinvazivního krevního tlaku matky. 

 

 

Technický list přístroje  

Minimální zadavatelem požadované technické parametry 

(§ 45 ZVZ) 

Maximální nepřekročitelná cena bez DPH: 245.000,- Kč 

Uchazečem nabízená hodnota  

(uchazeč vyplní všechny řádky 
u číselných údajů číslem, u 
ostatních slovem splňuje) 

Název:  …………(uchazeč doplní přesné obchodní označení, model,  výrobce) 

 

1. Monitorování srdeční frekvence plodu  

2. Monitorování dvojčat  

3. Monitorování děložních stahů  

4. Záznam četných pohybů plodu  

5. Automatické zobrazení pulsu matky   

6. Akustické a vizuální alarmy  

7. Měření neinvazivního tlaku matky vč. manžety   

8. Ovládání v českém jazyce  

9. Barevný displej   

10. Integrovaný zapisovač – tisk na termocitlivý papír   

11. Požadované příslušenství: 
- 2ks ultrazvuková sonda 
- 1ks TOCO sonda 
- kit spotřebního materiálu (papír, gel, brišní pásy,) 
- vozík se zásuvkami 

 

 

 

 

5.6  6. ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

EKG přístroj  

 
EKG slouží k základnímu vyšetření v kardiologii (snímání elektrické aktivity srdečního svalu                  
a záznamu ve formě elektrokardiogramu). 

 

 

Technický list přístroje  

Minimální zadavatelem požadované technické parametry 

(§ 45 ZVZ) 

Maximální nepřekročitelná cena bez DPH: 60.000,- Kč 

Uchazečem nabízená hodnota  

(uchazeč vyplní všechny řádky 
u číselných údajů číslem, u 
ostatních slovem splňuje) 

Název:  …………(uchazeč doplní přesné obchodní označení, model,  výrobce) 

 

 

1.12-ti kanálové EKG se záznamem a tiskem všech 12-ti svodů  

2.Paměť EKG záznamů    

3.Interpretace EKG křivky  
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4.Napájení ze sítě nebo AKU  

5.Režimy AUTOMAT, MANUAL, LONG  

6.Jmenovitá kontrola kontaktu elektrod  

7.Detekce kardiostimulátoru a ochrana proti defibrilaci  

8.12-ti kanálový LCD displej  

9.Integrovaná tiskárna – tisk na termocitlivý papír  

10.Klávesnice  

11.  Příslušenství:  
transportní vozík 
pacientský kabel,  
hrudní a končetinové elektrody 
termocitlivý papír 

 

 

 

5.7  7.  ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Ventilátor transportní pro ARO  

Transportní ventilátor určený pro ventilaci dospělých pacientů při transportu uvnitř nemocnice. 

 

Technický list přístroje  

Minimální zadavatelem požadované technické parametry 

(§ 45 ZVZ) 

Maximální nepřekročitelná cena bez DPH: 190.000,- Kč 

Uchazečem nabízená hodnota  

(uchazeč vyplní všechny řádky 
u číselných údajů číslem, u 
ostatních slovem splňuje) 

Název:  …………(uchazeč doplní přesné obchodní označení, model,  výrobce) 

 

1) Transportní ventilátor pro ventilaci  dospělých pacientů  

2) Ventilační režimy umožňující plně řízenou a podpůrnou ventilaci  

3) Nastavení inspiria k expiriu, nastavení PEEP  

4) Ventilace 100% kyslíkem a směsí kyslík / vzduch  

5) Monitorování zvolených ventilačních parametrů: 
dechová frekvence 
dechový objem 
tlak v dýchacích cestách 

 

6) Alarmové zajištění zvolených ventilačních parametrů: 
o max. tlak v dýchacích cestách 
o dechový objem 

 

7) Alarm při poklesu tlaku hnacích plynů  

8) Provoz na integrovanou baterii po dobu min. 4 hod.  

 

6. Kvalifikační předpoklady – společné pro všechny částí VZ: 

6.1  Dodavatel je povinen v souladu s § 50 odst. 1 ZVZ prokázat splnění kvalifikace, která je 
předpokladem k hodnocení nabídek v otevřeném řízení. 
 

6.2  Doklady požadované ke splnění kvalifikace mohou být v souladu s § 57 odst. 1 ZVZ předloženy 
v kopii. Doklady se podávají ve formě podle § 51 odst. 7 ZVZ. Zadavatel má právo vyžádat si 
originál nebo úředně ověřenou kopii kteréhokoliv dokladu. 

 
6.3  Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno statutárním orgánem 

uchazeče. 
 

6.4  Dodavatel, který nepředloží v nabídce požadované doklady způsobem stanoveným zákonem nebo 
zadavatelem bude ze zadávacího řízení vyloučen. 

 
6.5  Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku 

nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 
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kalendářních dnů.  
 

6.6  Splněním kvalifikace se  rozumí splnění základní kvalifikačních  předpokladů dle § 53, profesních 
kvalifikačních předpokladů dle § 54, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle § 
55 a prokázání  technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 ZVZ. 

 
6.7  Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 

§ 58 ZVZ  bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.  
 

6.8  Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: 
 

 
 

A. základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 ZVZ, tj. že: 

a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o 
právnickou osobu musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární 
orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem zájemce či členem 
statutární orgánu zájemce právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; 
podává-li nabídku zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí 
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí zájemce splňovat jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,  

b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 
podnikání zájemce podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak 
tato právnická osoba, tak její  statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem zájemce či členem statutárního orgánu zájemce právnická osoba, musí 
tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její  statutární  orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle 
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační 
předpoklad musí zájemce splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání či bydliště, 

c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení podle zvláštního právního předpisu, 

d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v 
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že 
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, 
že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů,     

e) není v likvidaci, 
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi 

sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele,  

i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) 
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud 
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, 

j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, 
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k) nebyla mu v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 
práce podle zvláštního právního předpisu  

l) předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 
letech pracovali u zadavatele a 

m) má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším 
než 10% 

 
 

B) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 ZVZ, tj. předložením: 
 

a) výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, 
pokud je v ní zapsán, 

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím 
předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazující příslušné živnostenské oprávnění či 
licenci. 

 

 
 C) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle § 55 ZVZ, tj. předložením: 

a)  pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního 

předpokladu; obsahující min. následující údaje: název a sídlo pojišťovny, název a sídlo 

uchazeče, druh pojištění, výši pojistné částky, označení oprávněného k čerpání pojistné 

smlouvy; s platností minimálně po celou dobu plnění této veřejné zakázky.  
 

Způsob prokázání kvalifikačního předpokladu: K prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu 
předloží všichni dodavatelé, doklad o pojištění odpovědnosti za škodu ve výši min. 1 000 000,- 
Kč (slovy: jedenmilión korun českých). Pojistná smlouva nebo pojistný certifikát může být 
doložena v kopii.  
 

 
D. technických kvalifikačních předpokladů podle § 56 ZVZ, tj. předložením: 

 
a) seznamu  významných dodávek a osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších 

z těchto dodávek.  

Způsob prokázání těchto kvalifikačních předpokladů: Uchazeč doloží min. 3 řádně splněné 
obdobné dodávky zdravotnických přístrojů realizované na základě smlouvy v posledních 3 
létech. 

 
E. Splnění kvalifikačních předpokladů  

 
I. Splnění základních kvalifikačních předpokladů (ad.A.) prokazuje zájemce předložením: 

a) výpisem z evidence Rejstříku trestů - bod a) a b), 
b) potvrzením příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného 

prohlášení bod f), 
c) potvrzením příslušného orgánu či instituce - bod h), 
d) čestným prohlášením - body c) až e), g), i) až m).  

 
II. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů (ad B.) prokazuje zájemce předložením:  

a)  výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné  evidence, 
pokud je v ní zapsán, 

b) dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu 
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné ho 
živnostenského oprávnění či licenci. 

 

III. Splnění základních kvalifikačních předpokladů jakož i profesních kvalifikačních předpokladů 
může zájemce nahradit předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popř. dle 
§ 133 a násl. ZVZ certifikátem vydaným akreditovanou osobou v rámci systému 
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certifikovaných dodavatelů, a to v rozsahu údajů v něm uvedených nebo výpisem ze 
zahraničního seznamu dodavatelů dle § 143 ZVZ.  

IV. Prokazování kvalifikace pokud podává nabídku více osob společně: Má-li být předmět veřejné 
zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat 
společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních 
předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu v rozsahu předložení výpisu z 
obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní 
zapsán, v plném rozsahu.  

V. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou 
veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění 
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek,  že všichni tito dodavatelé 
budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti 
s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné 
zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Požadavek na 
závazek podle věty první, aby dodavatelé byli zavázáni společně a nerozdílně, platí, pokud 
zvláštní právní předpis nebo zadavatel nestanoví jinak. 

VI. Lhůta pro podání dokladů o kvalifikaci - Zadavatel požaduje, aby veškeré informace a doklady 
prokazující  kvalifikaci uchazeče, byly součástí nabídky. Lhůta je shodná se lhůtou pro podání 
nabídek. 

VII. Zadavatel resp. zadavatelem pověřená komise posoudí prokázání splnění kvalifikačních 
předpokladů uchazeče z hlediska požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích 
podmínkách. 

VIII. Zadavatel může požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené informace či 
doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. 
Uchazeč je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem dle § 59 
odst. 4 ZVZ.  

IX. Uchazeč, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost informovat 
zadavatele o změně své kvalifikace, musí být zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím 
řízení. Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z 
účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu dle § 60 ZVZ. 

 

7. Požadavky na zpracování nabídkové ceny: 

7.1  Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za splnění předmětu 
veřejné zakázky (každé jeho části samostatně) včetně daně z přidané hodnoty, a to absolutní 
částkou v českých korunách. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, a to v 
členění: cena v celých CZK bez  (DPH).   

7.2.  Uchazeči uvedou nabídkovou cenu v požadovaném členění do návrhu smlouvy. Nabídková cena 
musí obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky. 

 

8. Požadavky na zpracování nabídky: 

  8.1  Zájemce může podat pouze jednu nabídku na každou část VZ. 
 
  8.2 Nabídka musí být zpracována v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a na 

základě této zadávací dokumentace. 
 
 8.3  Nabídka bude v členění:  

Identifikační údaje o uchazeči, 
a) Krycí list nabídky 
b) obsah svazku, 
c) smlouva  o  sdružení  resp. jiná  obdobná  listina  (připadá-li  v daném případě v úvahu), 
d) doklady k prokázání základních kvalifikačních předpokladů, 
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e) doklady k prokázání profesních kvalifikačních předpokladů 
f) doklady k prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 
g) doklady k prokázání technických kvalifikačních předpokladů (vyplněné technické listy, 

prohlášení o shodě a technický popis přístroje od výrobce v českém jazyce a fotografie), ze 
kterého bude patrné a dohledatelné, že uchazečem nabízené přístroje  mají  skutečně 
parametry jako parametry doplněné uchazečem v technickém listu podle  této zadávací 
dokumentace). 

h) návrh smlouvy,  
i) přílohy návrhu smlouvy, 
j) další doklady a informace požadované v zadávacích podmínkách , 

             l)   prohlášení o počtu listů. 
 
 
8.4  Nabídka musí obsahovat návrh podmínek o provádění záručního a pozáručního servisu podepsaný 

osobou oprávněnou jednat jménem či za zájemce/dodavatele . 
 
8.5   Nabídka se podává písemně ve formátu A4, v českém jazyce a v jedné řádně uzavřené  obálce.  

Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky (TN Praha 4 - Rekonstrukce akutních 
chirurgických provozů - pavilon U- dodávka zdravotnických přístrojů – ČÁST xx VZ), číslem 
jednacím zadavatele a musí na ní být rovněž uvedena adresa zájemce.  

 
POZOR: označení části VZ v názvu je nutné ( např. dodávka zdravotnických přístrojů – 
ČÁST 1,2,3 VZ). 

 
8.6  Uchazeč předloží nabídku v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii. Originál nabídky bude 

na titulní straně označen jako „originál“, kopie nabídky bude na titulní straně označena jako „kopie“. 
V případě existence rozporů mezi vyhotoveními nabídky se považuje za rozhodující obsah a text 
originálního vyhotovení nabídky. 

 
8.7  Každé jednotlivé vyhotovení nabídky bude svázáno do svazku, který bude dostatečným způsobem 

zabezpečen proti manipulaci. Jednotlivé stránky nabídky nebudou obsahovat opravy a přepisy a 
budou očíslovány. 

        

8.8  Elektronická verze nabídky: Nabídka bude zpracována též v digitální formě na CD, které bude 
přiloženo k písemné verzi. CD bude obsahovat doplněný návrh smlouvy, včetně  vyplněných 
technických listů, návod v českém jazyce a prohlášení o shodě. 

 

9. Lhůta pro podání nabídek 

 
9.1  Lhůtou pro podání nabídek se rozumí doba, ve které může uchazeč o veřejnou zakázku podat svou 

nabídku a poskytnout zadavateli informace o své kvalifikaci. Každý dodavatel musí doručit zadavateli 
nabídku včetně informací o kvalifikaci nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek stanovené 
zadavatelem v oznámení zadávacího řízení. Nabídky, které budou zadavateli doručeny po skončení 
této lhůty, nebudou komisí otevřeny a uchazeči o veřejnou zakázku budou bezodkladně vyrozuměni 
o tom, že jejích nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek (viz ustanovení § 71 odst. 
6 ZVZ). 

 
9.2  Každý dodavatel může podat v otevřeném řízení pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více 

nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, vyloučí zadavatel všechny tyto nabídky (viz 
ustanovení § 69 odst.1 ZVZ). 

 
9.3  Lhůta pro podaní nabídek, je stanovená v souladu s ustanovením § 39 odst. 3 písm. a bod 1. ZVZ 

na 23.5.2012 do 14:00 hod. 
 

10. Způsob a místo pro podání nabídek a dokladů k prokázání splnění kvalifikace 

 

10.1  Nabídky a doklady k prokázání splnění kvalifikace je možno podávat osobně  na adresu  
Thomayerova nemocnice -  právní oddělení TN (u kontaktní osoby pí. Hany Mašterové), a to v 
pracovních dnech od 8,00 hod do 15,00. hod. v pátek do 13,00 hod. 
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10.2  Uchazeči mohou podat nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace rovněž doporučeně 
poštou na adresu pověřené osoby zadavatele, a to tak, aby byly do konce lhůty pro podání 
nabídek doručeny. Zadavatel doporučuje uchazečům preferovat osobní podání nabídky. 

 

11. Místo a doba otevírání obálek s nabídkami 

 
11.1  Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne, hodinu a na místě určeném zadavatelem 

v oznámení zadávacího řízení, a to v souladu s ustanovením § 71 ZVZ, a to dne 24.5.2012 
od 10:00 hod  v sídle zadavatele, pavilon-D, ředitelství  2. patro –  zasedací místnost č. D 
211 Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800/5, 140 59 Praha 4 - Krč  
 

11.2  Otevírání obálek má právo být přítomen, kromě zadavatele a členů komise pro otevírání obálek, i 
jeden zmocněný zástupce každého uchazeče o předmětnou veřejnou zakázku, který podal 
nabídku (vybavený plnou mocí uchazeče). Osoba zastupující uchazeče svou přítomnost potvrdí 
podpisem v prezenční listině účastníků otevírání obálek (viz ustanovení § 71 odst. 7 ZVZ). 

 

12. Hodnocení nabídek 

 
12.1. Hodnocení nabídek bude provedeno  v souladu s § 78 odst. 1 písm. b)  ZVZ podle  nejnižší 

nabídkové ceny. V každé části této veřejné zakázky bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou  
hodnocena jako nejvýhodnější. Uchazeč uvede celkovou nabídkovou cenu bez DPH v celých 
korunách českých. 

 
12.2 V případě rovnosti nabídkových cen rozhoduje o pořadí los za účasti  těch uchazečů, jejichž 

nabídky měly shodnou nabídkovou cenu. 

13. Další práva a podmínky vyhrazené zadavatelem 

13.1  Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 ZVZ. 

13.2  Zadavatel  si  vyhrazuje  právo  vyžádat  od  uchazeče  písemné zdůvodnění případné mimořádně 
nízké nabídkové ceny. 

13.3  Zadavatel  si vyhrazuje právo požadovat před podpisem kupní smlouvy předvedení a  ověření  
všech funkčností přístroje požadovaných v technické specifikaci.      

13.4 Zadavatel si vyhrazuje právo na poskytnutí dodatečných informací v případě nejasností v nabídce 
uchazeče. 

13.5  Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnění výsledků zadávacího řízení, včetně údajů o hodnotách 
parametrů vybrané nabídky, jakož i právo zveřejnění všech náležitostí budoucího smluvního 
vztahu s vítězným uchazečem. 

13.6  Zadavatel nehradí žádné náklady na účast v tomto zadávacím řízení, všechny výdaje spojené s 
vypracováním a předložením nabídky nese dodavatel, a nabídky doručené v termínu pro podání 
nevrací. 

13.7  Zadávací dokumentace je v informativní podobě k dispozici na profilu zadavatele: www.ftn.cz . 

 

 

14. Přílohy zadávací dokumentace  

■ Příloha č. 1 – krycí list nabídky /závazný vzor/ 

■ Příloha č. 2 – závazný návrh smlouvy /doplní uchazeč/ 

 

V Praze  dne 28.3.2012 

.  

 MUDr. Karel Filip, CSc., MBA, v.r. 

 ředitel 
 

http://www.ftn.cz/


16 

 

Příloha č. 1 –Krycí list  
 

 

KRYCÍ   LIST  NABÍDKY  
na veřejnou zakázku 

Veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle § 27     
 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů  

Název :  „TN Praha 4 - Rekonstrukce akutních chirurgických provozů - pavilon U – 
dodávka zdravotnických přístrojů“ 

                                                  Základní identifikační údaje  

Zadavatel 

Název Thomayerova nemocnice  

Sídlo Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč 

IČ 00064190 

DIČ CZ 00064190 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele MUDr. Karel Filip, CSc., MBA - ředitel 

Kontaktní osoba  Hana Mašterová 

Tel/fax 261 083 507 

E-mail hana.masterova@ftn.cz 

Uchazeč 

Název   

Sídlo/místo podnikání   

Tel/fax   

E-mail   

IČ   

DIČ   

Spisová značka v obchodním rejstříku   

Osoba oprávněná jednat za uchazeče    

Kontaktní osoba (adresa)   

 
 
 
Kritéria pro hodnocení nabídek veřejné zakázky: nejnižší nabídková cena 
 
 

Část 
VZ 

 

Ks 
Nabídková cena bez DPH 

(v CZK) 

1. Svítidlo operační LED - dvouramenné 1 
 

2. Laparoskopická sestava 1 
 

3. Elektrochirurgická jednotka – dovybavení  1 
 

4. Stanice infuzní 2 
 

5. Fetální monitor 1 
 

6. EKG přístroj 1 
 

7. Ventilátor transportní pro ARO 1 
 

 

 Uchazeč vyplní pouze ty řádky, na které podává nabídku 
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Po prostudování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nyní my, náležitě oprávnění a níže podepsaní, nabízíme 
realizaci výše uvedené VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, v rozsahu a za podmínek stanovených a nikoli vyšší a 
předkládáme vám za těchto podmínek tuto naši NABÍDKU zpracovanou v souladu se ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACÍ. Prohlašujeme, že jsme touto NABÍDKOU vázáni po celou dobu zadávací lhůty (tj. 90 
dnů), a v případě, že nám bude vámi přidělena tato VEŘEJNÁ ZAKÁZKA, budou informace uvedené v 
naší NABÍDCE pro nás zavazující k uzavření SMLOUVY. Dále prohlašujeme, že souhlasíme se 
ZADÁVACÍMI PODMÍNKAMI  uvedenými ZADAVATELEM v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI A SOUHLASÍME SE 

ZVEŘEJNĚNÍM VŠECH NÁLEŽITOSTÍ BUDOUCÍHO SMLUVNÍHO VZTAHU. Dále prohlašujeme, že jsme si před 
podáním NABÍDKY vyjasnili všechny potřebné technické údaje, které jednoznačně vymezují množství a 
druh požadovaných stavebních prací a dodávek v souvislosti s plněním této VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.Toto 
prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi 
všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

 

Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče 

Funkce: 
 
 

Titul, jméno a příjmení : 
 
 

Podpis: 
 
 
 

Razítko: 
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                                                                                Příloha č. 2 -návrh kupní smlouvy 
 
 

KUPNÍ SMLOUVA 
číslo:  

 
Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí touto kupní smlouvou a zákonem č. 513/1991 Sb. v platném 

znění dále jen „Obchodní zákoník“. 
 

 Smluvní strany 
 

1. Kupující: 

 
 
Thomayerova nemocnice  státní příspěvková organizace zřízená 
Ministerstvem zdravotnictví ČR  úplné znění zřizovací listiny  č.j. MZDR 
57427/2011 

 Sídlo: Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 
 Zastoupen: MUDr. Karel Filip, CSc., MBA - ředitel 
 DIČ: CZ00064190 
 IČ: 00064190 

 Číslo účtu: 36831-041/0100 

 Banka: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 4 
   
 Vyřizuje: Lenka Štorkánová                                   
 Telefon:      +420 261 083 702 
 Fax:  +420 261 082 523 
 E-mail: lenka.storkanova@ftn.cz 

(dále jen kupující)                                    

a 

2. Prodávající: ……………………………………………….. 
 Sídlo: ………………………………………………. 
 Zastoupen: …………………………………………….. 
 DIČ: …………………….. 
 IČ: ……………………….. 
 Číslo účtu: …………………………. 
 Banka: …………………………………….. 
 Zapsán v obch. 

rejstříku:                    
 
……………………………………………………… 

 Vyřizuje: ………………………………. 
 Telefon:      ……………………… 
 Fax:  ……………………….. 
 E-mail: …………………………… 
(dále jen prodávající)                                    
 
 
Kupující a prodávající uzavírají tuto kupní smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky 
na x část veřejné zakázky ………………. (doplní uchazeč- část VZ,druh veřejné zakázky popř. číslo  
ze dne …………. ) 
 

1. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je dodávka:  
 
1………… 
2……….. 
3……….  
(název, typ, výrobní číslo dodávaného přístroje – doplní uchazeč)  

mailto:hana.masterova@ftn.cz
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dle specifikace uvedené v Příloze č. 1., která je nedílnou součástí této smlouvy, včetně  
- zajištění dopravy do místa určení (na místo instalace), instalace, montáž, uvedení do provozu 

s předvedením funkčnosti, odvoz a likvidace obalového materiálu. 
- dodání 2x návodu na obsluhu v českém jazyce (v tištěné podobě a 2x na CD),  
- dodání prohlášení o shodě (s uvedením třídy ZP), 
-  příslušnou dokumentaci podle zákona č.18/1997 Sb., atomový zákon v platném znění (pokud 

se uvedený zákon na předmět smlouvy vztahuje) 
- příslušnou dokumentaci podle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích 

v platném znění, (pokud se uvedený zákon na předmět smlouvy vztahuje), 
- příslušnou dokumentaci  podle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění, (pokud 

se uvedený zákon na předmět smlouvy vztahuje), 
- komplexního zaškolení příslušných zaměstnanců, tj. techniků kupujícího a obsluhujícího 

personálu, dodání protokolu o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu. 
 

2.  Cena 

2.1 Cena 
Cena plnění je stanovena dohodou, zahrnuje níže uvedené jednotlivé komponenty (cena přístroje, 
montáž (instalace) včetně uvedení do provozu, doprava, zaškolení obsluhy a údržby) a činí:  

 

Kupní cena bez DPH  ………………..,Kč  

  

DPH            (sazba       …%).                       …………………Kč 
 

Příslušná specifikace ceny – rozpočet – v položkovém členění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 

Kupní cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy tj. předmět dodávky, 
balné, dopravné, celní či jiné poplatky, pojištění, instalaci předmětu smlouvy a jeho uvedení do 
provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, záruční servis, bezpečnostní technické 
prohlídky dle zákona č. 123/2000 Sb. a komplexní zaškolení příslušných zaměstnanců, tj. techniků 
kupujícího a obsluhujícího personálu. 

Kupní cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a jakékoliv více náklady o proti této 
kupní smlouvě jsou nepřípustné. Kupní cena může být měněna pouze v souvislosti s případnými 
vícepracemi či méněpracemi, vyvolaných kupujícím a v souvislosti se změnou sazby DPH. 

3. Platební podmínky a fakturace  

3.1.  Platební podmínky 
Zálohy nebudou poskytovány. 
 
3.2. Fakturace 
Úhrada smluvní kupní ceny bude provedena převodním příkazem od doručení faktury ve dvojím 
vyhotovení vystavené prodávajícím a to takto: 
Faktura  bude uhrazena ve lhůtě 14 dnů od doručení faktury.  Kupující si zároveň vyhrazuje právo, 
aby nebyl penalizován úrokem z prodlení do 30 dnů po lhůtě splatnosti, s čímž prodávající souhlasí. 
Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
kupujícího.  
 
Daňový doklad musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:  

- IČ 
- den splatnosti, 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena 

platba, konstantní a variabilní symbol, 
- odvolávka na smlouvu, 
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení zálohového listu, dílčího a konečného 

účetního dokladu, 
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- soupis příloh. 
 
V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, je kupující oprávněn fakturu vrátit 
do doby její splatnosti způsobem, který prokazuje, že do tohoto data prodávající vrácenou fakturu od 
kupujícího převzal. V takovém případě je prodávající povinen fakturu opravit a v případě, že by oprava 
činila fakturu nepřehlednou, vystavit fakturu novou. Opravená nebo nová faktura musí být znovu 
zaslána kupujícímu. Za doby splatnosti opravené nebo nové faktury není kupující v prodlení 
s placením ceny předmětu smlouvy a splatnost faktury se posouvá. 

4. Doba plnění a ostatní ujednání 

4.1. Doba plnění 

Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu nejpozději do 30.11.2012 . 
 
 

4.2. Přejímka předmětu smlouvy: 

Předmět smlouvy je pokládán za dodaný, nainstalovaný a uvedený do provozu po povinné prohlídce 
kupujícím a podpisu předávacího protokolu mezi prodávajícím a kupujícím. Předávací protokol je za 
kupujícího oprávněn podepsat zaměstnanec pověřený statutárním zástupcem kupujícího. Jedno 
vyhotovení předávacího protokolu zůstává prodávajícímu pro jeho potřeby a dvě vyhotovení zůstávají 
kupujícímu. 

Zaměstnanec kupujícího, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu 
uvedeného předmětu smlouvy je oprávněn do předávacího protokolu popsat jim zjištěné vady 
předávaného předmětu smlouvy.  

V případě, že pověřený zaměstnanec kupujícího odmítne předávací protokol pro jakékoliv 
nesrovnalosti podepsat, nebo v případě, kdy vytčené vady zboží odmítne podepsat zaměstnanec 
prodávajícího, je kupující povinen bez zbytečného odkladu tuto skutečnost prodávajícímu písemně 
oznámit. 

 

4.3. Doklady vztahující se k předmětu smlouvy 

Předmět smlouvy bude dodán včetně potřebné dokumentace tzn. návod k obsluze v českém jazyce, 
prohlášení o shodě (s určenou třídou ZP), jakož i příslušnou dokumentaci dle zákona č. 18/1997 Sb., 
atomový zákon v platném znění, zákona č.123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném 
znění a zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění, (pokud se uvedený zákon na předmět 
smlouvy vztahuje), protokol o zaškolení obsluhy, výchozí elektrorevizi předmětu dodávky, záruční list 
a dodací list. 
 

4.4.  Místo plnění 

Místem plnění předmětu smlouvy je Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 Krč, 
pavilon U - gynekologie. 

4.5. Součinnost smluvních stran 

Prodávající zajistí zaškolení zaměstnanců kupujícího do obsluhy předmětu smlouvy.  
Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není 
výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny 
vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich 
v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních 
povinností.  

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním 
povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují 
neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které 
brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá 
smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s 
přihlédnutím k povaze záležitosti.  
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Kupující se zavazuje umožnit příjezd dopravci do místa plnění na dobu nezbytně nutnou ke složení 
předmětu smlouvy. 

Prodávající se zavazuje oznámit termín dodání předmětu smlouvy minimálně 5 dnů před plánovaným 
termínem zaměstnancům odboru zdravotní techniky kupujícího na kontakty: lenka.storkanova@ftn.cz, 
mobilní telefon  č. 737273587. 
 

4.6. Závazek mlčenlivosti 

Prodávající je povinen dodržovat mlčenlivost v souvislosti s plněním kupní smlouvy a dodržováním 
bezpečnostních požadavků jak jsou stanoveny a požadovány kupujícím. 

4.7. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy a vlastnické právo 

Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na kupujícího předáním  předmětu smlouvy 
kupujícímu , tj. po podpisu předávacího protokolu.  

Vlastnické právo na předmět smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího předáním předmětu 
smlouvy.  Dokladem o předání se považuje podepsaný Předávací protokol oprávněnými zástupci 
kupujícího a prodávajícího. 

4.8. Smluvní pokuty 

Bude-li prodávající v prodlení s dodáním a instalací předmětu smlouvy a jeho uvedením do provozu, je 
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny předmětu smlouvy za každý 
započatý den prodlení. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně 
kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.  

V případě, že bude prodávající v prodlení s předáním dokladů dle bodu 4.3. této smlouvy kupujícímu, 
nebo nepředá všechny tyto doklady, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 % 
z celkové ceny zboží za každý započatý den až do splnění této povinnosti. 

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro odstranění závad stanovenou v souladu s touto smlouvou, je povinen 
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,02 %, z celkové ceny předmětu smlouvy za každý 
započatý den prodlení. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla smluvní straně 
požadující smluvní pokutu v příčinné souvislosti s porušením smlouvy, se kterým je splněna povinnost 
platit smluvní pokuty. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní 
pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok 
kupujícího na náhradu škody, jakož i náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a 
to i bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

V případě, že kupující bude v prodlení s úhradou kupní ceny ujednané podle čl. 3.2. této smlouvy, 
může prodávající požadovat úrok z prodlení podle platného nařízení vlády ČR. 

4.9. Zánik závazků 

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají: 
- jejich splněním 
- dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí  

obsahovat vypořádání všech závazků vyplývajících ze smlouvy. 
- odstoupením od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem (§ 344 a 

násl. obchodního zákoníku v platném znění) 
- skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze 

smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu 
škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty 
závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i 
nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon. 

 

5. Záruka, servisní podmínky a reklamace 

5.1. Záruka 

Prodávající po dobu záruky přístroje bude zajišťovat bezplatně záruční opravy a pravidelné technicko-
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bezpečnostní kontroly dle zákona č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění a 
plnění zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění (pokud se uvedený zákon na předmět 
smlouvy vztahuje) a případný upgrade software. Kupující je povinen vyzvat prodávajícího písemnou 
výzvou k provedení pravidelné technicko-bezpečnostní kontroly. Prodávající má povinnost na tyto 
prohlídky nastoupit do 10ti pracovních dnů od doručení písemné výzvy pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 
 
Prodávající prohlašuje, že dodávaný předmět smlouvy je bez vad, a to bez vad faktických i právních a 
poskytuje na předmět smlouvy záruku na dobu …… měsíců (nejméně 24 měsíců) od uvedení přístroje 
do provozu . Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost předmětu smlouvy.  
 
 
5.2. Servisní podmínky 
 
Servisní služby v záruční době budou zajišťovány 365 dní v kalendářním roce.   

Zahájení opravy nejpozději do 24 hod. od nahlášení závady. 

Lhůta pro odstranění závad zpravidla nebude delší než 3 dny. Pokud bude lhůta pro odstranění závad 
delší jak tři kalendářní dny, prodávající se zavazuje zapůjčit náhradní přístroj po dobu opravy (pokud 
to charakter přístroje dovolí). Lhůta pro odstranění závad počíná plynout ode dne doručení písemného 
oznámení (faxem, emailem, poštou) závad prodávajícímu. Záruční doba se automaticky prodlužuje o 
dobu, která uplyne mezi nahlášením a odstraněním závady. 

Poskytnutá záruka znamená, že dodaný předmět smlouvy bude mít minimálně po dobu záruky ode 
dne uvedení přístroje do provozu a podpisu předávacího protokolu vlastnosti odpovídající obsahu 
technických norem, které se na jednotlivé výrobky vztahují. Součástí záruky jsou pravidelné zákonné 
prohlídky zdarma. 
 
KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO ZÁRUČNÍ SERVIS: 

za prodávajícího / smluvní strana 
Název společnosti:   
Jméno a příjmení kontaktní osoby: 
Telefon:    
Fax:   

  E-mail:  
 
Prodávající  v příloze č. 2 této smlouvy předkládá návrh podmínek pozáručního servisu, které jako 
samostatnou smlouvu uzavře  na základě výzvy kupujícího. Pozáruční opravy a servis  bude provádět  
po celou dobu životnosti přístroje (minimálně po dobu 8 let).  
 
5.3. Reklamace 
 
Zjevné vady předmětu smlouvy, tedy vady, které lze zjistit již při podpisu předávacího protokolu 
kupujícím, musí kupující reklamovat písemně bez zbytečného odkladu po tomto zjištění. 

Pokud jde o právo z odpovědnosti za vady, má kupující vůči prodávajícímu tyto nároky: 

 právo žádat bezplatné odstranění vady v rozsahu uvedeném v reklamaci,  

 právo žádat nové bezvadné plnění, pokud reklamovanou vadu není možné odstranit 
z technického hlediska, 

 právo odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o opakující se vady. Za opakující se vady 
pokládají smluvní strany výskyt vady nejméně 3 krát. 

Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou 
zaměstnanci kupujícího, kteří k tomu nejsou pověřeni prodávajícím. 

V ostatních případech platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení 
obchodního zákoníku v platném znění. 
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6. Závěrečná ustanovení 

Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, jsou právně neúčinná. 

Smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá prodávající kupujícímu, 
musí být předána či předložena v českém jazyce. 

Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena předmětu smlouvy 
včetně DPH. 

V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným 
soudem kupujícího.  

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním náležitostí této smlouvy. 

Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Písemnosti mezi smluvními stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do 
vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně 
je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. 
Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a 
adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. 

Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž kupující obdrží dvě 
vyhotovení a prodávající jedno vyhotovení. 
 
V Praze dne ………………………  V Praze dne ……………………… 
......................................................  ...............................……………………… 
Za kupujícího:                             Za prodávajícího:        
MUDr. Karel Filip, CSc., MBA   …………………………………… 
ředitel      ………………………….  

 
 
 
 
 
Přílohy: Příloha č. 1 -   Položkový seznam dodávky s  technickým popisem  a cenou  
                                   /doplní uchazeč/. 
             Příloha č. 2 -  Ceny servisních prací pro pozáruční servis  /tabulku vyplní uchazeč/ 
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Příloha č. 1 Kupní smlouvy 

 

    

 

 

Položkový seznam dodávky s  technickým popisem  a cenou  
 

  

 

 
Název, typ, model Ks Cena bez DPH (v CZK) DPH  …%(v CZK) 

1 Svítidlo operační LED - dvouramenné 1 
 

 

2 Laparoskopická sestava 1 
 

 

3 Elektrochirurgická jednotka – dovybavení  1 
 

 

4 Stanice infuzní 2 
 

 

5 Fetální monitor 1 
 

 

6 EKG přístroj 1 
 

 

7 Ventilátor transportní pro ARO 1 
 

 

 

 Dodavatel vyplní pouze řádky s dodávanými přístroji 
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Příloha č. 2 Kupní smlouvy 

 

Ceny servisních prací pro pozáruční servis 

  
Struktura servisních služeb:  veškeré služby jsou kalkulovány v uvedených sazbách při splatnosti  90 dní ode dne vystavení 

faktury s lhůtou  dalších 30 dní po termínu splatnosti bez penalizace 

 

Servisní organizace  
pro pozáruční servis: 
  
Adresa:  
Kontakt: 

Reakční doby 

Bezpečnostně 
technické kontroly 

dle 
zák. č. 123/2000 Sb. 

v plat. znění  
  

validace,kalibrace a 
úřední ověření dle 

zák. č. 505/1990 Sb.  
v plat. znění 

 
a ZDS dle atomového 
zákona č.18/1997 Sb. 

 Ostatní  

  Název a typ přístroje 

Rychlost 
reakce na 

nahlášenou 
poruchu 
v hod. 

Nástup 
na 

odstraněn
í v hod. 

Cena v Kč  
vč. DPH 

Četnost 

Cena práce 
servisního 
pracovníka 
v Kč/ hod. 

včetně DPH  

Cena 
dopravy 
v Kč/ km 

včetně DPH 

Ztráta času 
servisního 
pracovníka 
na cestě 

v Kč/ hod. 
včetně DPH 

Celkové náklady 
na dopravu  

(cena za km x 
počet účtovaných 

km + ztráta času na 
cestě) 

nebo paušálně 
účtovaná částka 

včetně DPH 

Servisní středisko 
(adresa) 

1                    

2                    

3           

4                    

 


