FAKULTNí THoMAYERoVA NEMocNlcE s PoLlKLINlKoU
140 59 PRAHA 4 -

KRč, VíDEŇSKÁ 8oo

llsr

PoPTÁVKorrý

Základní údaje kvýzvě pro podáni nabídek dodavatelů v poptávkovém řizení k veřejné zakázce
malého rozsahu prováděné mimo režim zákona č,.'13712006 sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dá!e jen ,,zákon")

Biohazard box, třída llA - 2ks

Název veřejné zakázky:

Zadavatel:.

Název/obchodní firma:

Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou

lč:

000 64 L90

Dtc

cz 000 64 190

Sídlo:

Praha 4 - Krč, Vídeňská 8oo, PSČ 14o 59

osoby oprávněné za zadavatele jednat:

lng. ondřej Fuxa, MBA

Kontaktni osoba:

Vojtěch BeneŠ, DiS

Telefon, fax:

tel.:
fax.:

E-mail:

voitech. benes@ftn. cz

Kontaktní osoba pro dodatečnéinformace
k poptávce:

MVDr. lvo HloŽánek, Dr.Sc.
Usek laboratorních metod FTNsP

Popis předmětu poptávky:

261 08 3549
261 0B 2523

Mikrobiolog ické oddělen

Í

Biolrazard box, třída IIA - 2ks
Technická specifikace viz příloha č' 1

Náležitosti dodání viz příloha č' 2 - Kupní smlouva FTNsP

Hodnotícíkritéria:
(10%), kompatibilita

cena (80%), splnění požadavků technické specifikace (10%), záruka a setvis
-je-li požadována (pokud nesplněna- nabídka se vyřazuje).

obchodní podmínky:
Návrh obchodrrích podrrrínek viz příloha č' 2 - Kupní smlouva FTNsP. Splatnost faktury,
vystavené prodávajícím po dodání předmětu smlouvy, 90 dnů po jejím doručeníkupujícímu
s lhůtou dalších30 dní po termínu splatnosti bezpenalizace.
obchodní podmínky uvedené v kupní smlouvě jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a

uchazeč i tak mohou nab ídnout zadav atelt obchodn í podm ínky výhodněj ší.

Doplněná a podepsaná smlouva za uchazeče bude zaslána v tištěné podobě ve třech

stejnopiseclr s platností originálu včetlrě příloh, jako součást nabídky.
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DaIšípodmÍnky:
Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušení poptávkové Íizenibezuvedení důvodu.

Zadavatel si vyhrazuje právo změny zadávacích podmínek poptávkového Íizenínapř. na
jejich doplnění.

obdrží-lizadavatel na svoji výzvu pouze jednu nabídku, bude nabídková cena posuzována
vzhledem k ceně obvyklé (referenční)a v případě, že tuto cenu bude převyšovat' můžebý zadávací
řízení zrušeno.
Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu (textu

smlouvy, množstevníbonusy apod.).

Uchazeč bude svou nabídkou vázán90 dnů ode dne podání nabídky.

Požadavek na způsob zpracování nabídkovéceny

DPH

a

Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění:nabídková cenabez DPH, sazba DPH' výše
nabídková cena včetně DPH. Viz příloha č. 2 _ Kupní smlouva FTNsP.

Místo a doba podání nabídek:
Nabídka bude zaslána písemně a to v jedné Íádně uzavřené obálce' na podatelnu x'TNsP do
2l.I2.20ll do 13,00 hod (za směrodatné se považuje datum doručení):
Fakultní Thomayerová nemocnice s poliklinikou
Vídeňská 800
I40 59 Praha 4 - Krč

obálku s nabídkou uchazeě označi názvem
na obálce musí bý uvedena adresa uchazeče.

poptávky a nápisem ,,NEOTVÍRAT." Dále

S pozdravem

Ing' ondřej Fuxa, MBA
Náměstek pro techniku a provoz

Přílohy:
1. technická specifikace předmětu dodávky (technický list)
2. kupní smlouva FTNsP s min. požadavky
3. ceny seruisních prací pro pozáručníservis (příloha č. 2 kupní smlouvy)
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