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 ZP – IVD - Soupravy pro stanovení
parametrů krevního obrazu

Evidenční číslo VZ

VZ 15/2012-ZP-IVD-P

Zadavatel:
Název/obchodní firma

Thomayerova nemocnice

IČ

000 64 190

Sídlo

Praha 4, Krč, Vídeňská 800, PSČ 140 59

Schvaluje

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

Osoby oprávněné za
zadavatele jednat

Ing. Martina Podešťová, NŘ-E

Osoby oprávněné za
zadavatele jednat

Ing. Ondřej Fuxa, MBA, N-TP

Osoby oprávněné za
zadavatele jednat

MUDr. Tom Philipp, Ph.D., NLP

Žadatel

MVDr Ivo Hložánek, DrSc vedoucí ÚLM

Žádatel odd.

MUDr. Kamila Valentová, primář hematologického odd.

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

MVDr. Ivo Hložánek, Dr.Sc, ivo.hlozanek@ftn.cz , tel. 2 6108 3267

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Žádáme Vás tímto o předložení cenové nabídky na dodávky ZP - IVD_ Soupravy pro stanovení
parametrů krevního obrazu dle specifikace a požadavků na diagnostika (viz příloha 1) pro
Thomayerovu nemocnici pro stávající (ve vlastnictví TN) hematologický analyzátor Beckman

Coulter LH755.
Nedílnou součástí zakázky je i bezúplatná zápůjčka záložního analyzátoru s pětipopulačním
diferenciálem a RTC a analyzátoru KO pro mikroodběry.
Předpokládané množství, které bude předmětem dodání je odvozeno ze spotřeby v roce 2010-11,
Předpokládaná hodnota činí 1 950 000,- Kč
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 obdržení 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.
Plnění bude realizováno na základě objednávek na celkové poptávané množství.

3. Další podmínky
Zadavatel se zavazuje, že zapůjčí přístroje na zpracování diagnostik a poskytne servis na dobu trvání
smlouvy, specifikace viz příloha č.2
V případě změny technologického zařízení zadavatel požaduje zácvik personálu, návrh validace
postupu zpracování v TN,
Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušení poptávkového řízení bez uvedení důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo změny zadávacích podmínek poptávkového řízení.
Zadavatel vyžaduje zajistit povinnost VIGILANCE (sledování všech dodávaných ZP IVD výrobků ke
konečnému uživateli, neprodlené akce a reakce v souvislosti s vigilančními kroky výrobců a SUKLU
se všemi povinnostmi a následky z jejich neplnění (např. náhrady škody v případě poškození
pacienta atd. viz zákon č. 123/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného smluvního vztahu (podmínky vážící se
na předmět plnění)
Zadavatel nepřipouští dílčí nebo variantní řešení nabídky.
Smlouva na dodávky diagnostik bude uzavřena na dobu dvou let (s možností výpovědi smlouvy
z obou smluvních stran s výpovědní lhůtou 3 měsíce), s uchazečem bude zvlášť uzavřena výpůjční
smlouva na analyzátor s dobou platnosti dva roky.
Uchazeč je povinen prokázat, že má zaveden systémem řízení kvality.
4. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídka bude zpracována do tabulky v příloze č.1, katalogové číslo, název diag. soupravy, počet
vyšetření v soupravě, ceny.
Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: nabídková cena bez DPH,nabídková cena včetně
DPH, DPH
Kupní cena zboží bude zahrnovat dopravu zboží a ostatní náklady spojené s dodávkou na místo
plnění a další náklady.
V případě, že potřebné množství reagencií ve vztahu k zadaným počtům vyšetření nebude tvořit celé
nejmenší balení a balení nelze dále dělit, musí zadavatel v nabídce zaokrouhlit počty balení směrem
nahoru.
Uchazeč v příloze č. 1 doplní veškerý provozní materiál.

5. Pokyny a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude předložena do 29.3.2012 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 diagnostik a dalšího spotřebního materiálu – ZP – IVD - Soupravy pro
stanovení krevního obrazu - vyplnit v příloze č1.
Požadovaný obsah nabídky
Vyplněná příloha č.1
Vyplněná příloha č. 2
Prohlášení o shodě nebo doklad o CE značce k reagenciím a k zapůjčenému přístroji,
návody k použití v českém jazyce
Český návod k obsluze (min. v elektronické podobě-CD)
Čestné prohlášení o realizaci dodávek předmětu veřejné zakázky s uvedením předmětu a
rozsahu plnění za poslední tři roky u minimálně tří odběratelů

6. Způsob hodnocení nabídek
Kritériem pro hodnocení nabídky je ekonomická výhodnost (nabídková cena bez DPH s váhou 90%,
kvalitativní kritéria s vahou 10%.
Po výběru dodavatele bude písemně, bez zdůvodňování, oznámen výsledek poptávkového řízení
všem ostatním uchazečům, kteří nebyli vybráni.
Zpracovala: Hedvika Neuschlová

