V Hradci Králové dne 08.11.2012
Veřejná zakázka č. 1236 – výzva k předložení nabídky
Název zakázky:
Nákup a dodávka 2 ks defibrilátorů
Zadavatel zakázky:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Kydlinovská 1521, 501 52 Hradec Králové
IČ: 64811069
1.
1.1
1.2
1.3

2.

Plnění zakázky
Místo plnění zakázky:
Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842 - plavecký areál
Věcná specifikace předmětu zakázky:
viz příloha „Specifikace přístroje“
Lhůta plnění:
Dodání přístrojů do tří týdnů od uzavření kupní smlouvy.
Požadavek na identifikaci uchazeče
Identifikaci uchazeč splní předložením vyplněného předtištěného formuláře „IDENTIFIKAČNÍ
ÚDAJE UCHAZEČE“, který bude součástí nabídky.

Požadavky zadavatele na kvalifikaci
Základní kvalifikační předpoklady
Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč předložením podepsaného
předtištěného formuláře „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“.
3.2 Profesní kvalifikační předpoklady
3.2.1 Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží v nabídce:
a) výpis z obchodního rejstříku pokud je v něm zapsán,
b) veškeré doklady o oprávnění k podnikání, které pokrývají celý rozsah plnění této zakázky,
zejména doklady prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
3.
3.1

4.
4.1
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4.3
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Požadavek na zpracování cenové nabídky
Nabídkovou cenu předloží uchazeč takto:

cena za 1 ks defibrilátoru bez DPH

DPH 20%

cena celkem bez DPH, včetně DPH
Uchazeč dále doloží:

technický popis předmětu zakázky s fotografií

prohlášení výrobce o tom, že dodavatel je autorizovaným prodejcem výrobce

zajištění servisu (oprav) v záruční i pozáruční lhůtě do 48 hodin od nahlášení

nabídku záruční lhůty nejméně 62 měsíců
Dodavatel zajistí při předání přístroje prokazatelné proškolení obsluhy a zároveň dodá veškeré
doklady (návod na obsluhu a údržbu včetně příslušenství atd.).
Cena dodávky bude obsahovat veškeré náklady dodavatele k řádnému a včasnému dodání
předmětu zakázky včetně dopravy a prokazatelného zaškolení obsluhy.

5.

Platební podmínky
Zadavatel neplatí předem, kupní cena bude hrazena po předání, resp. převzetí přístrojů a
prokazatelném zaškolení obsluhy.

6.
6.1

Další požadavky zadavatele
Uchazeč nesmí být dlužníkem Statutárního města Hradec Králové ani Správy nemovitostí Hradec
Králové, příspěvková organizace. Splnění tohoto požadavku uchazeč prokáže předložením
podepsaného předtištěného formuláře „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“.

6.2
6.3

Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.
Nabídky a ostatní písemnosti je možné předložit pouze v českém jazyce.

7.
7.1

Převzetí podkladů k veřejné zakázce
Osobně zástupcem uchazeče, v sídle SNHK v určený termín proti podpisu, pokud se uchazeč se
zadavatelem nedohodne jinak.
Zájem o účast na veřejné zakázce potvrdí uchazeč SNHK na e-mail luxova@snhk.cz nebo telefon
495 774 174 nejpozději do sedmi dnů od počátku zveřejnění výzvy na Úřední desce.
Sídlo organizace:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Ing. Luxová Hana, číslo dveří 1 (tel. 495 774 174)
Kydlinovská 1521, 501 52 Hradec Králové
Termín převzetí:
pondělí 19.11.2012, od 8:00 do 10:00 hod
Obsah předávaných podkladů k veřejné zakázce:

Výzva,

Příloha „Specifikace přístroje“,

„VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY“,

Formulář „KRYCÍ LIST“ jednotná prezentace základních podmínek nabídky,

Formulář „ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE“,

Formulář „IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE“.
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8.
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Lhůta a místo pro podání nabídky
Místo:
Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Ing. Luxová Hana, číslo dveří 1 (tel. 495 774 174)
Kydlinovská 1521, 501 52 Hradec Králové
Lhůta:
Pondělí až pátek (jsou-li pracovní dny) v době od 8.00 do 14.30 hod.
Konečná lhůta pro podání nabídek (doručení nabídky zadavateli) je:
pátek 23.11.2012 do 10:00 hod.
Nabídky se podávají pouze písemně a to osobně nebo doporučenou poštou v uzavřených
obálkách označených číslem a názvem zakázky, adresou sídla, místa podnikání uchazeče a
heslem „NEOTVÍRAT“.

9.

Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni
Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení
lhůty pro podání nabídek.

10.

Kritéria pro přidělení zakázky
Předmětem hodnocení zakázky je výše nabídkové ceny. Nabídka s nejnižší cenou je nejvýhodnější
nabídkou za předpokladu splnění požadavků veřejné zakázky.

11. Práva zadavatele
11.1 Zadavatel neposkytuje jakoukoliv náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve veřejné
zakázce.
11.2 Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu veřejné zakázky upřesnit nebo doplnit podmínky.
V případě potřeby tak učiní písemně všem uchazečům.
11.3 Zadavatel je oprávněn zrušit zadání veřejné zakázky kdykoliv i bez udání důvodu.

Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Veřejná zakázka č.1236 - Specifikace přístroje
Defibrilace






Tvar výboje:
bifázický seříznutý exponenciální
Výstupní energie:
přednastavitelné úrovně od 150J do 360J
Flexibilní protokol výbojů: dávka energie se automaticky zvyšuje, nebyla-li porucha srdečního
rytmu odstraněna prvním výbojem (volitelné)
ADAPTIV:
průběh křivky výboje se přizpůsobuje impedanci pacienta

Uživatelské rozhraní a možnosti nastavení









Hlasové pokyny v českém jazyce
Detekce pohybu pacienta
Displej se zobrazením křivky EKG nebo grafickými pokyny k činnosti, s Menu pro nastavování
parametrů
Displej se zobrazením aktuální kapacity baterie a stavu přístroje
Tlačítka pro ovládání přístroje po přechodu do manuálního režimu
Možnost připojení třísvodového EKG
Možnost nastavovat přímo v přístroji: dávky energie, dobu pro manuální resuscitaci mezi jednotlivými
analýzami, hlasitost výzev a způsob výzev, zapínat a upravovat funkci cprMAX,
čas a datum

Ukládání a stahování dat a programování přístroje






Uložena data vždy dvou posledních pacientů
Minimálně 40 minut EKG záznamu pro současného pacienta
Souhrnný záznam všech kroků v průběhu zásahu s přístrojem
Záznamy o automatických testech přístroje
Programování přístroje a stahování dat prostřednictvím infraportu

Požadované příslušenství




Li/MnO2 baterie, 12V/4,5Ah
Dva páry elektrod (každý přístroj)
Brašna

