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 - stomatologické výrobky
Evidenční číslo VZ

VZ 25 / 2012-ZP-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

MUDr.Tom Philipp, Ph.D., MBA, NLP

Žadatel

MUDr. Karel Kameník, CSc., primář zubního 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

MUDr. Karel Kameník, CSc, karel.kamenik@ftn.cz,
tel. 26108 3385,2273

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Žádáme Vás tímto o předložení cenové nabídky na dodávky stomatologických výrobků pro zubní
oddělení Thomayerovy nemocnice dle specifikace uvedené v příloze k ZD č. 1 na období 18 měsíců..
Předpokládaná hodnota VZ, kterou zadavatel stanovuje jako nepřekročitelnou je odvozena ze
skutečné spotřeby v r. 2011 a na celé období této poptávky (tj. 18 měsíců) činí 970 tis. Kč bez DPH.
Plnění bude realizováno na základě dílčích objednávek až do celkové výše poptávaného množství.
Místem plnění je stomatologické oddělení Thomayerovy nemocnice na adrese Vídeňská 800, 140 59
Praha 4 – Krč.
2. Obchodní podmínky, včetně platebních podmínek
Splatnost faktur bude 14 dní od obdržení faktury Thomayerovou nemocnicí se závazkem, že
dodavatel (Laboratoř) nebude penalizovat Thomayerovu nemocnici po dobu 30 dnů po splatnosti
faktury
Uchazeč musí být schopen zajistit dodávky stomatologických výrobků dle objednávky a dle ceníku,
který bude platný po celou dobu smluvního vztahu.
Podrobné obchodní podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu
tohoto poptávkového listu.

3. Další podmínky
Zadavatel si vyhrazuje možnost zrušení poptávkového řízení bez uvedení důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo změny zadávacích podmínek poptávkového řízení.
Uchazeč souhlasí se zveřejněním všech náležitostí případného smluvního vztahu (podmínky vážící se
na předmět plnění)
4. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídka bude zpracována do tabulky v příloze č.1 k ZD dle požadovaného členění.
Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění: nabídková cena bez DPH, nabídková cena bez DPH
celkem.
Nabídková cena zboží bude konečná (bude zahrnovat dopravu zboží a ostatní náklady spojené
s dodávkou na místo plnění). Součástí nabídky bude návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
uchazeče.
5. Pokyny a požadavky na zpracování nabídky
Nabídka musí být zpracována v písemné podobě v českém jazyce a dodána na podatelnu
Thomayerovy nemocnice do 6.6.2012 do 10.00 hod. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy.
Požadavky na strukturu nabídky:
-

Vlastní nabídka – doplněný a podepsaný návrh smlouvy (včetně přílohy – ceník
stomatologických výrobků), vyplněná příloha č. 1 k ZD na CD
Prohlášení o shodě
Reference o dodávkách - minimálně 2 případy dodávek do zdravotnických zařízení (nemocnic,
poliklinik, zubních ordinací), každá v objemu nad 200 tis. Kč za rok.

6. Způsob hodnocení nabídek
Kritériem pro hodnocení nabídky je ekonomická výhodnost
- nabídková cena (váha 70%),
- kvalitativní kritéria (reference-kvalita, dodací podmínky) (váha 30%)
Výsledek VZ bude oznámen písemně.
Zpracovala: 17.5..2012 Hedvika Neuschlová

