POPTÁVKOVÝ LIST
Základní údaje k výzvě pro podání nabídek dodavatelů v poptávkovém řízení k veřejné zakázce
prováděné v souladu s §13 odst.8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „zákon“)
Název veřejné zakázky

Dodávky léků - ENBREL – L04AB01
Evidenční číslo VZ

VZ 38/2011-L-P

Zadavatel:
Název/obchodní firma

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

IČ

000 64 190

Sídlo

Praha 4, Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59

Schvaluje

MUDr.Karel Filip, CSc., MBA, ředitel FTNsP

Osoby oprávněné za
zadavatele jednat

Ing. Martina Podešťová, NŘ-E

Osoby oprávněné za
zadavatele jednat

MUDr.Tom Philipp, Ph.D., NLP

Kontaktní osoba

RNDr. Hedvika Neuschlová, vedoucí OCN

Telefon, fax

2 6108 3327 fax : 26108 3649

E-mail

hedvika.neuschlova@ftn.cz

Kontaktní osoba pro
dodatečné informace
k poptávce

Mgr. Hana Šnajdrová, hana.snajdrova@ftn.cz, tel: 26108 2205

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Ţádáme Vás tímto o předloţení cenové nabídky na dodávky léčivého přípravku ENBREL –
L04AB01 dle specifikace (viz příloha 1) pro Fakultní Thomayerovu nemocnici s poliklinikou. Plnění
bude realizováno na základě objednávek na celkové poptávané mnoţství.
Předpokládané mnoţství, které bude předmětem dodání je odvozeno ze spotřeby 1-5/2011.

Místem plnění je nemocniční lékárna zadavatele na adrese Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 Krč
2. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek
Splatnost faktur vybraného uchazeče musí být minimálně 90 dnů od obdrţení faktury kupujícím.
Prodávající se zavazuje při změně platební schopnosti kupujícího nepenalizovat po dobu 30 dnů po
splatnosti faktur.
Uchazeč musí být schopen zajistit dodávky dle objednávky (modem, telefon, fax, e-mail) do tří
pracovních dnů, případně dle dohody.

3. Další podmínky
Smluvní vztah bude naplněn objednávkami a dodávkami na poptávané mnoţství.
Zadavatel si vyhrazuje moţnost zrušení poptávkového řízení bez uvedení důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo změny zadávacích podmínek poptávkového řízení.
Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náleţitostí případného smluvního vztahu (podmínky váţící se
na předmět plnění)
4. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídka bude zpracována do tabulky v příloze, název LP, doplněk balení, kód SÚKL, ceny.
Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: nabídková cena bez DPH, nabídková cena včetně
DPH, nabídková cena bez DPH celkem a nabídková cena včetně DPH celkem.
Kupní cena zboţí bude zahrnovat dopravu zboţí a ostatní náklady spojené s dodávkou na místo
plnění.

5. Pokyny a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude předloţena do 21.6.2011 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
Poţadavky na strukturu nabídky:
- Identifikace a charakteristika uchazeče – základní údaje vyplnit v příloze č.1
- Vlastní nabídku „Dodávky léků – ENBREL – L04AB01“ vyplnit v příloze č1.
Poţadovaný obsah nabídky
Vyplněná příloha č.1

6. Způsob hodnocení nabídek
Základním kritériem pro hodnocení nabídky je nejniţší nabídková cena bez DPH.
Po výběru dodavatele bude písemně, bez zdůvodňování, oznámen výsledek poptávkového řízení
všem ostatním uchazečům, kteří nebyli vybráni.
Zpracovala:2.6.2011 Hedvika Neuschlová

