ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
(dále jen „ZD“)
vydaná k veřejné zakázce
na dodávky s názvem

„Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického
oddělení - dodávka lékařské technologie a drobné lékařské technologie“

zadávaná dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a v
souladu s příručkou pro žadatele a příjemce v platném znění, VÝZVA č. 28. Regionálního
operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, Prioritní osa 2.2, rozvoj měst

Druh zadávacího řízení:

Nadlimitní otevřené řízení dle § 27 zákona
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2 Preambule
Tato ZD je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídek do otevřeného řízení k nadlimitní
veřejné zakázce na dodávky a spolu se všemi svými přílohami představuje soubor dokumentů, údajů,
požadavků a technických podmínek zadavatele.
Všechny části a položky předmětu této veřejné zakázky budou použity ve Svitavské nemocnici, a.s. za
účelem poskytování kvalitní zdravotní péče pacientům psychiatrického oddělení, vybudovaného
a vybaveného z finančních prostředků Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod a
finančních prostředků Pardubického kraje.

3 Základní údaje
Tato ZD je zpracována na podkladě dokumentace k projektu „Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a
přístavba psychiatrického oddělení“ (reg. číslo projektu : CZ.1.13/2.2.00/28.01151), který je realizován v
rámci Regionálního operačního programu ROP NUTS II Severovýchod a je spolufinancován Evropskou
unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Pardubickým krajem.
Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části ve smyslu ustanovení § 98 zákona. Jednotlivé části veřejné
zakázky jsou definovány a rozděleny v rámci bodu č. 4 této ZD. Uchazeč je oprávněn podat nabídku do
každé z částí.
Základní identifikační údaje zadavatele

Zadavatel

Zastoupený
Kontaktní údaje
pro dodatečné
informace
Profil zadavatele
Systémové č.
zakázky

Název
Pardubický kraj
Právní forma
Veřejnoprávní korporace
Sídlo
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČ
70892822
Bankovní
ČSOB, č.ú 220764424/0300
spojení
JUDr. Martinem Netolickým Ph.D., hejtmanem Pardubického kraje
Mgr. Pavel Menšl
Kontaktní údaje
Mgr. Michaela Mocková
Tel.: + 420 466 026 282
Tel./fax:
Tel.: + 420 466 026 294
pavel.mensl@pardubickykraj.cz
E-mail
michaela.mockova@pardubickykraj.cz
https://zakazky.pardubickykraj.cz/
PV1400000087

4 Předmět zakázky a předpokládaná hodnota

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových zdravotnických prostředků přístrojového charakteru,
včetně montáže, instalace, uvedení tohoto věcného plnění do plného provozu, zaškolení personálu včetně:
• zajištění dopravy všech položek věcného plnění dodávky do místa plnění - areál Svitavské
nemocnice, a.s.,
• instalace všech položek dodávky v místě plnění a montáž (ustavení, sestavení a propojení položek
dodávky), usazení v místě plnění, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým

•
•

•
•

•
•

rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu,
technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce položek dodávky -pořizovaných
přístrojů podmíněna takovým připojením),
uvedení všech položek dodávky do plného provozu
odzkoušení a ověření správné funkčnosti všech položek dodávky, případně seřízení, předvedení
plné funkčnosti,
provedení zkušebního provozu všech položek dodávky (zdravotnických prostředků a zdravotnických
technologií přístrojového charakteru) jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby
dodávka (položky dodávky) mohla plnit sjednaný či obvyklý účel v souladu s platnými právními
předpisy,
zajištění instruktáže dle zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění
dodání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení všech položek
dodávky do plného provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka
(položky dodávky) mohly bezpečně plnit sjednaný či obvyklý účel v souladu s platnými právními
předpisy,
poskytování bezplatného záručního servisu, minimální požadovaná doba je 60 měsíců dle
závazného návrhu smlouvy,
likvidace obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění, vítězný uchazeč
bude povinen dodat příslušný doklad.

Součástí dodávky požadovaných zdravotnických technologií přístrojového charakteru musí být:
• zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě dodaného zařízení (manuálů) v českém
jazyce, a to 1 x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
• prohlášení o shodě se schválenými standardy, příslušná dokumentace dle zákona 123/2000 Sb., o
zdravotnických prostředcích,
• předání certifikátu CE, v případě zboží, které dosud nebylo uvedeno na trh v některém z členských
států EU a není opatřeno značkou CE, avšak může být uváděno do provozu podle přechodných
ustanovení příslušného nařízení vlády (§ 17 odst. 4 n. v. č. 336/2004 Sb., v platném znění), je
dodavatel povinen předložit jako doklad o vhodnosti zboží pro použití při poskytování zdravotní
péče kopii závěrečné zprávy o provedení klinického hodnocení zdravotnického prostředku (nebo její
část obsahující alespoň základní identifikační údaje a údaje o ověření vhodnosti zdravotnického
prostředku pro určený účel použití),
• zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I, IIa, IIb ‚III),
protokolární předání do provozu uživateli,
• dodání protokolu o zaškolení obsluhy,
• bezplatné zajištění periodických prohlídek, pravidelných periodických bezpečnostně technických
kontrol zdravotnických prostředků (PBTK) a validace dodaného přístrojového vybavení po celou
dobu trvání záruky (60 měsíců), vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně
závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce,
Veškeré činnosti musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR, a to zejména
doporučujících technických a jiných norem, vztahujících se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho
charakteru a způsobu užití.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na částku 2 946 400,- Kč bez DPH.
Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části ve smyslu ustanovení § 98 zákona:
Část 1: Zdravotnické přístroje (např. defibrilátor, pumpa infuzní, vak resuscitační s rezervoárem)
Část 2: Přístroj pro ECT
Část 3: Zdravotnická lůžka

Přesné vymezení předmětu jednotlivých částí je uvedeno v příloze č. 1 této ZD – Návrh smlouvy, kde jsou
uvedeny podrobné požadavky na technické řešení zakázky. Každá z částí zakázky bude posuzována a
hodnocena samostatně.

5 Doba a místo plnění veřejné zakázky
Doba plnění
Místo plnění

Zadavatel předpokládá termín plnění veřejné zakázky v období 1. 9. 2014 – 28.
11. 2014.
areál Svitavské nemocnice, a.s., Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy

6 Požadavky na kvalifikaci
Pokud není dále uvedeno jinak, platí požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace společně pro
všechny části.
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je uchazeč, který:
a) splní základní kvalifikační předpoklady dle bodu 6.1 a § 53 odst. 1 zákona,
b) splní profesní kvalifikační předpoklady dle bodu 6.2 a § 54 písm. a), b) zákona,
c) předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle
bodu 6.3 a § 50 odst. 1 písm. c) zákona,
d) splní technické kvalifikační předpoklady dle bodu 6.4 a § 56 odst. 1 písm. a) zákona.
Veškeré doklady prokazující splnění kvalifikace postačí předložit zadavateli v prosté kopii.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí
být v souladu s § 57 odst. 2 zákona ke dni podání nabídky starší 90 dnů.

6.1

Základní kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokazuje základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. 1 písm. a) až h), j), k) zákona
způsobem dle § 53 odst. 3 písm. a) až d) zákona. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění dílčího
požadavku dle § 53 odst. 3 písm. d) vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 2 této ZD.

6.2

Profesní kvalifikační předpoklady

Dodavatel prokazuje profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 písm. a), b) zákona. Dodavatel tak předloží
výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence a doklad
o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky.

6.3

Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku

Dodavatel v souladu s § 50 odst. 1 písm. c) zákona předloží čestné prohlášení o své ekonomické
a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku, a to zejména v rozsahu požadavků vyplývajících
z obchodních podmínek. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění tohoto požadavku vzorové čestné
prohlášení, které tvoří přílohu č. 3 této ZD.

6.4

Technické kvalifikační předpoklady

a) rozsah požadovaných informací a dokladů: K prokázání splnění technických kvalifikačních
předpokladů podle § 56 odst. 1 písm. a) zákona dodavatel doloží seznam významných dodávek
(referencí) realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech ode dne podání nabídky s uvedením
jejich rozsahu a doby poskytnutí.

b) způsob prokázání splnění tohoto kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží formou čestného
prohlášení seznam významných dodávek. Přílohou tohoto čestného prohlášení musí být:
1. osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému zadavateli, nebo
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému zadavateli,
nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
c) minimální úroveň tohoto kvalifikačního předpokladu: Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního
předpokladu pro obě části veřejné zakázky je odlišná. Uchazeč prokáže tento kvalifikační
předpoklad, pokud v posledních 3 letech ode dne podání nabídky realizoval (zahájil a ukončil,
zahájil a dosud provádí a ke dni podání nabídky provedl v požadovaném rozsahu nebo zahájil před
požadovanou lhůtou a ukončil a provedl v požadovaném rozsahu ve lhůtě) minimálně 2 dodávky
obdobného charakteru jako je předmět části veřejné zakázky, do které se uchazeč hlásí, z toho:
• pro část 1. je minimální výše každé takové dodávky 140 000,00 Kč bez DPH,
• pro část 2. je minimální výše každé takové dodávky 170 000,00 Kč bez DPH,
• pro část 3. je minimální výše každé takové dodávky 600 000,00 Kč bez DPH.
Za dodávku obdobného charakteru zadavatel považuje dodávku zdravotnických prostředků –
zdravotnických technologií přístrojového charakteru - druhově shodného věcného plnění nebo oborově
shodného věcného plnění s podobným určením a ve vztahu k té části zakázky, na kterou uchazeč podává
nabídku.

6.5

Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele a v případě společné
nabídky několika dodavatelů

Prostřednictvím subdodavatele (subdodavatelů) může dodavatel prokázat kvalifikaci v souladu
s ustanovením § 51 odst. 4 zákona.
V případě podání společné nabídky několika dodavateli, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci podle
ustanovení § 51 odst. 5 a 6 zákona.

6.6

Prokázání kvalifikace zahraničním dodavatelem

Zahraniční dodavatel prokazuje kvalifikaci podle ustanovení § 51 odst. 7 zákona.

6.7

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem
ze seznamu certifikovaných dodavatelů nebo výpisem ze seznamu zahraničních
dodavatelů

Dodavatelé mohou k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona a profesních
kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle
§ 127 zákona.
Dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit certifikát vydaný v rámci systému
certifikovaných dodavatelů podle § 134 zákona.
Zahraniční dodavatelé mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů předložit výpis ze zahraničního
seznamu kvalifikovaných dodavatelů či příslušný zahraniční certifikát podle § 143 zákona

6.8

Další požadavky k formě a způsobu prokazování kvalifikace

Je-li zadavatelem vyžadováno čestné prohlášení, musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za
uchazeče. V případě podpisu jinou osobou na základě plné moci, musí být originál nebo úředně ověřená
kopie zmocnění této osoby součástí dokladů, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikace.

Pokud uchazeč podává nabídku na více části zakázky, předloží doklady o splnění kvalifikačních
předpokladů do jednotlivých částí samostatně.

7 Hodnocení nabídek
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč včetně DPH.

8 Platební, obchodní a jiné podmínky
8.1

Platební podmínky

Uchazeč je povinen respektovat obchodní a platební podmínky uvedené ve vzorovém návrhu smlouvy
a obchodních podmínkách zadavatele, které tvoří přílohu č. 1 této ZD. Pokud uchazeč nebude respektovat
shora uvedené obchodní a platební podmínky a do svého návrhu smlouvy zařadí obchodní a platební
podmínky méně výhodné (např. nedodrží stanovené minimální, popř. maximální hodnoty), popř. některou
z obchodních či platebních podmínek do svého návrhu smlouvy vůbec neuvede nebo doplní shora
uvedené obchodní a platební podmínky o ustanovení jakkoliv zhoršující postavení zadavatele, posoudí toto
jednání zadavatel jako nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení příslušného uchazeče ze
zadávacího řízení.

8.2

Požadavky na vypracování návrhu

Uchazeč předkládá vyplněný návrh smlouvy na každou z částí veřejné zakázky samostatně.
Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit návrh smlouvy dle přílohy č. 1 této ZD v souladu s požadavky
zadavatele. Uchazeč doplní v návrhu smlouvy místa označená červeně slovy doplní uchazeč. Návrh
smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem nebo osobou příslušně zmocněnou; originál nebo úředně
ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky uchazeče.

9 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu za danou část veřejné zakázky absolutní částkou
uvedenou v českých korunách v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Nabídková cena za plnění
veřejné zakázky v sobě musí obsahovat veškeré položky, zejména cenu základní v Kč, clo, dopravu do
místa určení, instalaci, uvedení do provozu, likvidaci odpadu a obalů, zaškolení obsluhy a další dle návrhu
smlouvy.
Nabídková cena uchazeče musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahující veškeré náklady
uchazeče nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky.

10 Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka bude obsahovat zejména tyto požadované náležitosti:
a) krycí list nabídky podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (viz příloha č. 4 této ZD),
b) seznam a prohlášení dle § 68 odst. 3 písm. a), b), c) zákona. Zadavatel nabízí uchazeči ke splnění
tohoto požadavku vzorové čestné prohlášení, které tvoří přílohu č. 5 této ZD
c) závazný návrh smlouvy včetně příloh (viz příloha č. 1 této ZD) podepsaný osobou oprávněnou
jednat za uchazeče, uchazeč z přílohy č. 1 smlouvy (Technická specifikace) použije pouze ty části,
do kterých podává nabídku, ostatní části odstraní,
d) doklady prokazující splnění kvalifikace, uchazeč však tyto doklady vloží v samostatné složce do
totožné obálky s nabídkou.
Nabídka musí být předložena v českém jazyce. Nabídku včetně dokladů k prokázání splnění kvalifikace je
uchazeč povinen podat v listinné podobě a 1x na CD, a to včetně požadovaného řazení nabídky i dokladů k

prokázání splnění kvalifikace. Listinná nabídka a doklady k prokázání splnění kvalifikace musí být, včetně
veškerých požadovaných dokladů a příloh, svázány do samostatných svazků. Svazek musí být na první
straně označen názvem veřejné zakázky a obchodní firmou a sídlem uchazeče.

11 Lhůta a místo pro podání nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 18. 6. 2014 v 10:00 hod.
Místem pro podání nabídek je:
a) doporučeně poštou na adresu:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
b) osobně do podatelny Krajského úřadu Pardubického kraje (prostory Czech POINT) na adresu:
Komenského náměstí 120, 532 11 Pardubice
ve dnech Po a St v době od 7.00 do 17.00 hod., ve dnech Út a Čt v době od 7:00 – 15:30 a Pá
v době od 7.00 do 14.30 na adresu:
Obálka musí být označena plným názvem a sídlem uchazeče včetně adresy, na níž je možné zaslat
oznámení dle § 71 odst. 5, 6 zákona a dále názvem zadavatele a názvem veřejné zakázky:
„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA
Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení - dodávka lékařské
technologie a drobné lékařské technologie“
Dále bude obálka označena částí veřejné zakázky, do které je nabídka určena. Pokud uchazeč podává
nabídku do více částí veřejné zakázky, vloží do jedné obálky označené v souladu s tímto bodem ZD
nabídky na jednotlivé části v dalších samostatných obálkách. Na každou dílčí nabídku se hledí jako na
samostatnou nabídku.

12 Zadávací lhůta

Zadávací lhůta činí 90 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.

13 Otevírání obálek
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 18. 6. 2014 v 10:00 hodin v sídle zadavatele v zasedací
místnosti č. B 311.

14 Přílohy k zadávací dokumentaci

Příloha č. 1 - návrh smlouvy
Příloha č. 2 - čestné prohlášení o splnění části základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 3 - čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti
Příloha č. 4 - krycí list
Příloha č. 5 - čestné prohlášení dle § 68 zákona
V Pardubicích dne 24. 4. 2014

Mgr. Pavel Menšl
vedoucí oddělení veřejných zakázek
pověřený hejtmanem
schváleno usnesením Rady Pk dne 24. 4. 2014, č.
R/1027/14

Smlouva č. OR/14/………..

Příloha č. 1 ZD

„Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení dodávka lékařské technologie a drobné lékařské technologie, část (doplní uchazeč)“
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany
1. Objednatel:

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
IČ: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Oldřich Kopecký
Bankovní spojení:
ČSOB, a.s., pobočka Pardubice
č.ú. 220764571/0300

(doplní uchazeč – obchodní firma/ jméno a příjmení, sídlo)
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským/Městským
soudem v (doplní uchazeč), sp. zn. (doplní uchazeč)
IČ: (doplní uchazeč)
DIČ: (doplní uchazeč)
zastoupený: (doplní uchazeč)
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: (doplní uchazeč)
Bankovní spojení:
(doplní uchazeč)
č. účtu (doplní uchazeč, je-li uchazeč plátcem
DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový
přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

2. Dodavatel:

uzavírají tuto smlouvu (dále jen „smlouva“), kterou se dodavatel zavazuje dodat objednateli
předmět smlouvy specifikovaný v článku I. smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu
podle článku II. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.
Preambule
Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na
dodávky s názvem „Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického
oddělení - dodávka lékařské technologie a drobné lékařské technologie“ zadávané dle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“) a v
souladu s platnou Příručkou pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod mezi objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky a
dodavatelem jako uchazečem vybraným k plnění k části (doplní uchazeč) této veřejné
zakázky, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek (doplní zadavatel).
I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodávka zboží - zdravotnických prostředků přístrojového
charakteru - zdravotnických technologií a jejich příslušenství (dále jen „zboží“) tak, jak je
uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Dodavatel prohlašuje, že
a) kvalitativní a technické vlastnosti zboží odpovídají požadavkům stanoveným obecně
závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických
prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb. o technických
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnými prováděcími
nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům (č. 154/2004 Sb., č. 336/2004 Sb., č.
453/2004 Sb. – dále jen „nařízení vlády“), harmonizovanými českými technickými
normami a ostatními ČSN a požadavkům stanoveným zadavatelem v zadávacích
podmínkách k veřejné zakázce;
b) zboží je z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při
poskytování zdravotní péče v ČR, zejména, že u zboží byla stanoveným způsobem
posouzena shoda jeho vlastností s technickými požadavky, které stanoví nařízení vlády,
že je označeno stanoveným způsobem a že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o
tom vydal písemné prohlášení o shodě. Jedná-li se o zboží, které již bylo uvedeno na trh v
některém z členských států EU a je opatřeno značkou CE, dodavatel je povinen předložit
objednateli kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným
zástupcem a kopii CE certifikátu. V případě zboží, které dosud nebylo uvedeno na trh v
některém z členských států EU a není opatřeno značkou CE, avšak může být uváděno do
provozu podle přechodných ustanovení příslušného nařízení vlády (§ 17 odst. 4 n. v. č.
336/2004 Sb., v platném znění), je dodavatel povinen předložit jako doklad o vhodnosti
zboží pro použití při poskytování zdravotní péče kopii závěrečné zprávy o provedení
klinického hodnocení zdravotnického prostředku (nebo její část obsahující alespoň
základní identifikační údaje a údaje o ověření vhodnosti zdravotnického prostředku pro
určený účel použití). Dodavatel předloží objednateli rovněž i kopie případných dalších
veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, certifikátů a atestů, které jsou podle
zvláštních právních předpisů vydávány pro jednotlivé druhy zdravotních prostředků a
vztahují se ke zboží.
3. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit instalaci, příp. montáž zboží,
je-li pro uvedení zboží do plného provozu potřeba, aby byly tyto služby provedeny. Dodavatel
se rovněž zavazuje k tomu, že zajistí obstarání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a
povolení potřebných pro uvedení zboží do plného provozu.
Služby spočívající v uvedení pořizovaného zboží do plného provozu zahrnují jeho
odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně jeho seřízení, předvedení plné
funkčnosti, provedení zkušebního provozu, zajištění instruktáže dle § 22 zákona č. 123/2000
Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, pro jeho obsluhu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro
to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel, není-li níže výslovně uvedeno jinak.
4. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit poskytování bezplatného
záručního servisu po celou dobu záruční doby za podmínek uvedených v této smlouvě.
5. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit jeho periodické prohlídky,
pravidelné periodické bezpečnostně technické kontroly zdravotnických prostředků (PBTK) a
validace po dobu trvání záruky na jakost zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z
platných obecně závazných právních předpisů nebo z pokynů výrobce.
6. Dodavatel se v souvislosti s dodávkou zboží zavazuje zajistit rovněž:
• dopravu zboží na místo určení, jeho vybalení a kontrolu,

•
•

•
•
•
•
•

předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce,
a to 1 x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD,
předání prohlášení o shodě dodaného zboží se schválenými standardy, příslušné
dokumentace dle zákona 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a příp.
dokladů dle zákona č. 18/1997 Sb. v platném znění, pokud jsou tyto doklady pro
provoz nezbytné,
předání certifikátu CE,
zpracování a předání protokolu se stanovením třídy zdravotnického prostředku (I,
IIa, IIb ,III),
protokolární předání zboží do provozu objednateli,
předání protokolu o zaškolení obsluhy,
odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné
zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v
platném znění.

7. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. III., této smlouvy, uzavřenou
platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou zhotovitelem třetí osobě v minimální výši pojistného plnění 1 000 000,- Kč.
Dodavatel je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení
pojistitele při podpisu této smlouvy. Porušení povinnosti dle věty první je považováno za
podstatné porušení smlouvy.
II.
Cena
1. Cena je stanovena jako pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná a musí zahrnovat
veškeré náklady dodavatele (clo, obaly, manuály, zaškolení obsluhy, dopravu, montáž,
instalaci, pojištění, likvidaci obalů, záruční servis, pravidelné periodické bezpečnostnětechnické kontroly zdravotnických prostředků dle zák. č. 123/2000 Sb., o zdravotnických
prostředcích a o změně některých zákonů, apod.), a finanční vlivy (inflační, kurzový) po
celou dobu realizace dodávky.
Cena celkem bez DPH (doplní uchazeč),-- Kč
DPH 21 % (doplní uchazeč),-- Kč
cena celkem včetně DPH (doplní uchazeč),-- Kč.
2. Cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících
prokazatelný vliv na uvedenou cenu.
Položkové rozdělení ceny je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.
III.
Doba plnění, místo plnění a ostatní ujednání
1. Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu včetně zaškolení
odborného personálu do 6 týdnů od oznámení provedeného osobou oprávněnou jednat za
objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že předmět
smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu včetně zaškolení odborného
personálu nejpozději do 28. 11. 2014, a to v případě že oznámení osoby oprávněné jednat
za objednatele dle první věty nebude učiněno do 17. 10. 2014.
2. Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejméně 10 dnů předem termín instalace a
montáže předmětu této smlouvy na místo plnění. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout

dodání předmětu této smlouvy na místo plnění, pokud nebudou dokončeny současně
probíhající stavební úpravy. Pouze z tohoto důvodu lze o nezbytně nutnou dobu prodloužit
termín dodání předmětu této smlouvy bez následné smluvní pokuty za prodlení dodavatele.
3. Místem splnění předmětu smlouvy je areál Svitavské nemocnice, a.s. ve Svitavách.
4. Předmět smlouvy je splněn okamžikem podepsání předávacího protokolu, a to
bezodkladně po dodání zboží, montáži, instalaci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti
a zaškolení obsluhy. Nedílnou součástí předávacího protokolu jsou veškeré nezbytné
doklady pro provoz v ČR. Školené osoby objednatele dosáhnou kvalifikace pro školení
dalších pracovníků objednatele. O tom vydá dodavatel prohlášení, ve znění: Účastníci
školení obsluhy jsou oprávněni ke školení dalších pracovníku ve Svitavské nemocnici, a.s.
5. Osoby, které převezmou zboží za objednatele a podepíší předávací protokol, budou
oznámeny dodavateli v dostatečném předstihu před dodáním předmětu smlouvy. Převzetí
zboží jinými osobami, než těmi uvedenými v oznámení, nebude považováno za řádné.
6. Vlastnické právo ke zboží přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu.
S přechodem vlastnického práva přechází na objednatele současně i nebezpečí škody na
zboží.
IV.
Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.
2. Splatnost faktury je do 30 dní ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.
3. Veškeré účetní doklady, každá faktura, musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu
§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.
4. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn
zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností. Důvody vrácení sdělí objednatel dodavateli písemně zároveň s vráceným
daňovým dokladem. V závislosti na povaze závady je dodavatel povinen daňový doklad
včetně jeho příloh opravit nebo vyhotovit nový. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od
opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů
5. Cena bude objednatelem uhrazena na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, a to
na základě faktury vystavené dodavatelem. Faktura může být vystavena nejdříve dne
následujícího po dni podepsání předávacího protokolu dle čl. III. odst. 4 smlouvy.
V.
Sankce
1. V případě porušení povinností daných dodavateli smlouvou má objednatel nárok, aniž by
tím omezil svá ostatní práva vyplývající ze smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči
dodavateli uplatnit a dodavatel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o
smluvních pokutách uvedených na jiných místech smlouvy, následující:
1. Bude-li dodavatel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla dle čl. III. smlouvy,
zavazuje se dodavatel zaplatit objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní
pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny uvedené v článku II. smlouvy.

2. Smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny reklamovaného zboží za každý den prodlení
může být uplatňována rovněž za:
a) pozdní nástup na odstranění reklamovaných vad (do 48 hodin v pracovní dny
a 72 hodin v den pracovního volna, klidu nebo svátku) v záruční době dle čl.
VI. odst. 8 nebo
b) pokud bude odstranění závady trvat déle než 72 hodin.
2. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účet objednatele do 14 dnů po
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy
dodavatel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči
dodavateli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou dodavateli vyúčtuje.
3. Zaplacením smluvní pokuty dodavatelem není dotčen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním dodavatele. Objednatel je oprávněn
požadovat náhradu případné škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje
smluvní pokuta, v plné výši.
4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty
dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit povinnosti dané mu smlouvou.
5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze
strany objednatele.
VI.
Záruka, záruční servis
1. Dodavatel se zavazuje, že si zboží zachová za níže vymezených podmínek pro něj
obvyklé vlastnosti, a že bude způsobilé k užití k obvyklému a předpokládanému účelu.
2. Práva z odpovědnosti za vady výslovně neupravená tímto článkem se řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Dodavatel odpovídá za vady, jež má zboží v době jeho uvedení do plného provozu, a dále
odpovídá za vady zboží zjištěné v záruční době.
4. Záruční doba poskytnutá dodavatelem na jakost zboží činí (uchazeč doplní hodnotu
minimálně 60 měsíců) a běží ode dne jeho uvedení do provozu, tedy po převzetí předmětu
plnění a podepsání předávacího protokolu.
5. Dodavatel je povinen zajistit bezodkladné a bezplatné odstranění reklamovaných závad
po celou dobu záruční lhůty.
6. Dodavatel je povinen zajistit bezplatný záruční servis sám nebo prostřednictvím
autorizované servisní organizace:
Název
Sídlo
Zapsána
Zastoupená
IČ
DIČ
Bankovní
spojení
Telefon

(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)

E-mail
Odpovědné
osoby

(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)

V případě, že záruční servis neprovádí dodavatel sám, předloží do 3 pracovních dnů ode
dne, kdy o to byl objednatelem požádán, buď písemné potvrzení autorizované servisní
organizace, nebo kopii smlouvy s touto servisní organizací, a prohlášení této servisní
organizace o splnění podmínek dle odstavce 7.
7. Dodavatel čestně prohlašuje, že výše uvedená autorizovaná servisní organizace:
o ve formuláři, který předložila ke splnění ohlašovací povinnosti dle § 31 zákona č.
123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích (provedení povinné registrace)
uvedla, že je registrována jako servisní organizace,
o instruktáž o zacházení se zdravotnickými prostředky provádí osoby uvedené v §
22 odst. 2 zákona č. 123/2000 Sb. s tím, že:
Počet těchto osob je:
Jejich vybavení:

(doplní uchazeč)
potřebné k vykonávání autorizovaného servisu a
provádění PBTK.

8. Dodavatel se zavazuje zajistit servisní kontakt nejpozději do následujícího pracovního dne
po nahlášení závady. Doba nástupu servisního technika na opravu je do 48 hodin v pracovní
dny a 72 hodin v den pracovního volna, klidu nebo svátku po nahlášení závady.
9. V případě poruchy zboží, jejíž oprava by trvala déle, než je výše uvedeno, nebo bylo
dohodnuto, dodavatel poskytne dle charakteru zboží vlastní náhradní zboží stejné úrovně
zdarma po celou dobu opravy, pokud nebude dohodnuto jinak. Během záruční doby se
dodavatel zavazuje zajistit bezplatně všechny periodické prohlídky, technické kontroly a
validace zboží, vyplývá-li povinnost k jejich provádění z platných obecně závazných právních
předpisů nebo z pokynů výrobce zboží.
VII.
Odstoupení od smlouvy
K odstoupení od smlouvy může dojít v souladu s ustanovením občanského zákoníku, a to
ust. § 2001 a následující.
VIII.
Povinnosti dodavatele vyplývající z finanční spoluúčasti evropských fondů v rámci
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
1. Dodavatel se zavazuje k uchování této smlouvy včetně jejích případných dodatků,
veškerých originálů účetních a daňových dokladů, originálů projektové dokumentace
a dalších dokumentů souvisejících s realizací veřejné zakázky „Svitavská nemocnice, a.s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení – dodávka lékařské technologie a drobné
lékařské technologie“ v souladu s dobou stanovenou právními předpisy ČR a podmínkami
Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Dodavatel se zavazuje, že
umožní neustálou dostupnost výše uvedených dokladů pro účely příslušných kontrol a všem
subjektům provádějícím kontrolu případně audit projektu poskytnout potřebné informace
týkajících se dodavatelských činností.
2. Na každé faktuře bude jednoznačně uvedeno, že se jedná o projekt související
s Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod (dále jen ROP SV) s názvem:
„Svitavská nemocnice, a.s. - modernizace a přístavba psychiatrického oddělení“

a registračním číslem projektu CZ.1.13/2.2.00/28.01151. Faktury musí obsahovat účel
fakturovaných částek a budou přesně specifikovat jednotlivé způsobilé výdaje.
3. Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
4. Další povinnosti zhotovitele vyplývají také z Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního
operačního programu NUTS II Severovýchod verze č. 17.0 ze dne 30. září 2013 včetně
příloh a dalších dokumentů Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
dostupných na www.rada-severovychod.cz. V případě rozporu v textu dokumentů
s ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy.
IX.
Obecná a závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se stává platnou a účinnou dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající a
vznikající platným právním řádem ČR.
3. Změna nebo doplnění smlouvy může být uskutečněna pouze písemným a číslovaným
dodatkem k této smlouvě podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
5. Dodavatel bere na vědomí povinnost objednatele uvedenou v zákoně č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, zveřejnit tuto smlouvu na jeho profilu, povinnost dodavatele poskytnout
objednateli seznam svých subdodavatelů, kterým uhradil více než 10% za plnění
subdodávky, a povinnost dodavatele předložit seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, a to do 60 dnů od splnění smlouvy.
6. Pohledávky vyplývající ze smlouvy lze převést na jinou osobu jen s předchozím
souhlasem druhé smluvní strany.
7. Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, z nichž dodavatel obdrží dvě vyhotovení a
objednatel obdrží tři vyhotovení.
Příloha smlouvy č. 1 - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen
V Pardubicích dne

V Pardubicích dne
…………………………………
za Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

……………………………
za dodavatele
(doplní uchazeč)

LEGENDA:

Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednot
Číslo
položky ve
výkazu Části VZ Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky
výměr
PS 201 - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE A DROBNÁ
TECHNOLOGIE, SO 01 A SO 02
T-0910

Defibrilátor
automatický externí defibrilátor (AED), přenosný; bifázický výb
poloautomatický režim; display s velkým rozlišením; napájení b

T-0920

Odsávačka el. přenosná
dvoupístová, rychlost sání 22l/min; sací podtlak -0,85bar; 1l la
tichý provoz; český návod

T-1013

Pumpa infuzní
samostatně stojící nebo k uchycení na stojan, eurolištu; možno

T-1105

Vak resuscitační s rezervoárem
možnost ventilace jednou osobou; adaptabilní pro dýchání ma
kyslíku; autoklávovatelný materiál; součást resuscitačního vyb
transparentní maska ve 3 velikostech

T-1355

Detektor alkoholu digitální
profesionální přístroj; vysoká přesnost 1/1000 promile; rozsah
na 500 měření; možnost volby test. módu - automatický, man
napájecích baterií; upozornění na termín kalibrace; možnost p
CE, ČMI

tkových cen, technické podmínky pro část 1
Typové (modelové) označení položky

Ks

Měrná Cena v Kč za Cena v Kč bez
jednotka kus bez DPH DPH Celkem

1

ks

0,-

2

ks

0,-

5

ks

0,-

4

ks

0,-

3

ks

0,-

boj, přednastavitelné úrovně výstupní energie; manuální/
baterií; hlasové pokyny v českém jazyce; ukládání dat, možnost
hev na sekret, silikonová sací hadice a mikrobiologický filtr;

ost programování v režimu rychlost/ objem nebo objem/ čas;
askou a tracheální kanylou; s možností napojení na přívod
avení - pacientský ventil, otočný konektor, silikonová

h měření 0,000 - 6,000 promile; menu v českém jazyce; paměť
nuální, pasivní; velký podsvícený LCD display, dlouhá životnost
připojení k PC; software pro zpracování dat z testeru; certifikát

Celkem

bez DPH

0,-

DPH ve výši
21%

Cena v Kč
včetně DPH
celkem

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

0,-

Celkem
včetně DPH

0,-

LEGENDA:

Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotko
Číslo
položky ve
Části VZ
výkazu
výměr

Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky

PS 201 - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE A DROBNÁ TECHNOLOGIE,
SO 01 A SO 02
T-0415

Přístroj pro ECT
přístroj pro elektrokonvulzivní terapii; proud pulzů 0,09A, tvar - o
70Hz s krokem 5Hz; délka stimulace 8 sekund; šířka pulzů 0,24/ 0
veličin 2xEEG + 1xEMG + 1xEKG nebo 4xEEG; vestavěný alarm pře
monitor hloubky anestezie; EEG analýza, FFT analýzy; seriové roz
kabel, snímací kabel s 9 příchytkami jednorázových elektrod, pry
jednorázové elektrody, česká dokumentace, instruktážní DVD, pr

ových cen, technické podmínky pro část 2
Typové (modelové) označení položky

Ks

Měrná
jednotka

1

ks

Cena v Kč za Cena v Kč bez
kus bez DPH DPH Celkem

0,-

obdélníkové, bipolární pulzy; programovatelná frekvence 100,5/ 0,75/ 1,0/ 1,25/ 1,5 msek; hodnocení fyziologických
ekročení energie; 4 kanálová termotiskárna, skládaný papír;
zhraní RS 232; příslušenství - 3ks kovových elektrod, EKT
yžový pásek, orální protektor, držák kovové elektrody, držák
rogram pro analýzu zaznamenaných veličin

Celkem

bez DPH

0,-

Cena v Kč
DPH ve výši
včetně DPH
21%
celkem

0,-

0,-

Celkem
včetně DPH

0,-

LEGENDA:

Vyplní uchazeč o zakázku

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění a jednotkových cen, technické podmínky pro část 3
Číslo
položky
ve výkazu Části VZ Název položky ve výkazu výměr, technické podmínky
výměr

T-6010

T-6015

Typové (modelové) označení položky

PS 201 - LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE A DROBNÁ
TECHNOLOGIE, SO 01 A SO 02
Lůžko 2-dílné, mechanické, kotvené do podlahy
polohování pomocí plynových pružin nebo mechanické; ložná plocha 2-4 dílná (86x200cm), z ocelových sítí; podélné
spustitelné 3/4 postranice; lakovaná čela neodnímatelná, vyjímatelná výplň; nosnost lůžka 170 kg; matrace antidekubitní
pasivní, nejlépe HR (studená) pěna; paropropustný potah, voděnepropustný, antibakteriální; možnost výběru barevného
řešení dle katalogu výrobce v souladu s barevnostním/ materiálovým řešením vybavaní dle PD interiéru
Lůžko 4-dílné, mechanické, pojízdné, s dřevěným obložením

Ks

Měrná
Cena v Kč za
jednot
kus bez DPH
ka

Cena v Kč bez
DPH Celkem

DPH ve výši
15%

Cena v Kč
včetně DPH
celkem

1

ks

0,-

0,-

0,-

30

ks

0,-

0,-

0,-

25

ks

0,-

0,-

0,-

6

ks

0,-

0,-

0,-

2

ks

0,-

0,-

0,-

2

ks

0,-

0,-

0,-

polohování pomocí plynových pružin nebo mechanické; ložná plocha 2-4 dílná (86x200cm); dřevěné obložení; výška ložné
plochy 40 cm (na přání manuálně nastavitelná s mechanickou aretací); podélné spustitelné postranice (dřevěné nebo
hliníkové); kolečka o průměru alespoň 110mm, 2 diagonálně bržděná, 1 s aretací v přímém směru; nosnost lůžka 170 kg;
matrace antidekubitní pasivní, nejlépe HR (studená) pěna; paropropustný potah, voděnepropustný, antibakteriální; možnost
výběru barevného řešení dle katalogu výrobce v souladu s barevnostním/ materiálovým řešením vybavaní dle PD interiéru
T-6017

Lůžko 4-dílné, mechanické, pojízdné
polohování pomocí plynových pružin nebo mechanické; ložná plocha 2-4 dílná (86x200cm), z ocelových sítí; podélné
spustitelné 3/4 postranice; lakovaná čela neodnímatelná, vyjímatelná výplň; kolečka o průměru alespoň 125mm, 2
diagonálně bržděná, 1 s aretací v přímém směru; ochranná rohová kolečka; nosnost lůžka 170 kg; matrace antidekubitní
pasivní, nejlépe HR (studená) pěna; paropropustný potah, voděnepropustný, antibakteriální; možnost výběru barevného
řešení dle katalogu výrobce v souladu s barevnostním/ materiálovým řešením vybavaní dle PD interiéru

T-6302

T-6605
T-6712

Lehátko vyšetřovací 2-dílné s pevnou výškou, držák
papírové role
ložná plocha s pevnou výškou 52 cm (na přání lze zvolit výšku ložné plochy); dvoudílná ložná plocha tvořena polohovatelným
podhlavníkem a pevnou částí; kovové části se zdravotně nezávadným nástřikem; vrchní část lehátka čalouněná s
umyvatelným a nehořlavým povrchem; kvalitní čalounění pracovní plochy včetně hran; konstrukci i čalounění možno
dezinfikovat; pojezdová kolečka o průměru 125mm s centrální brzdou; držák papírové role; nosnost alesopň 150 kg; možnost
výběru barvy koženky dle vzorníku výrobce; možnost výběru barevného řešení dle katalogu výrobce v souladu s
barevnostním/ materiálovým řešením vybavaní dle PD interiéru
Váha osobní vč. výškoměru
digitální váha; čitelný displej na stojanu; funkce ZAPNUTÍ - TÁRA - VYPNUTÍ; horní mez váživosti 200 kg, dolní 2 kg
Lůžko sprchové vč. polstrované vany a odpadní hadice

nerezová konstrukce; 4x otočná bržděná kolečka o průměru cca 100mm (1 kolečko s aretací pro jízdu v přímém směru);
elektrické ovládání zdvihu a spouštění sprchovacího modulu lůžka; ovládání pomocí sdruženého ovladače; zabudovaný
akumulátor a ovládací modul pro napájení elektr. částí; napájecí napětí nabíječky 230 V; doba nabíjení cca 12 hodin; plastová
polstrovaná vana s vyklápěcími boky; k vaně připojen ohebný odtok vody; bezpečná aretace boků; dezinfikovatelný povrch;
odpadní hadice; nosnost až 150 kg; lůžko je omyvatelné běžnými desinfekčními prostředky

Celkem

POZOR!! - nedílnou součástí výkazu/ nacenění je i barevnostní/ materiálové řešení jednotlivých prvků v rámci
samostatného dokumentu PD interiéru!!

bez DPH

0,-

Celkem
včetně DPH

0,-

Příloha č. 2 ZD

Čestné prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů
dle ust. § 53 odst. 3 písm.b, d) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky

„Svitavská nemocnice, a.s. – modernizace a přístavba psychiatrického
oddělení – dodávka lékařské technologie a drobné lékařské technologie, část
(doplní uchazeč)“
Identifikační údaje zadavatele
Název:

Pardubický kraj

IČ:

708 92 822

Sídlo:

Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje uchazeče
Obchodní firma/název:

(doplní uchazeč)

IČ:

(doplní uchazeč)

Sídlo:

(doplní uchazeč)

Osoba oprávněná za uchazeče
jednat:

(doplní uchazeč)

Kontaktní osoba:

(doplní uchazeč)

telefon / fax:

(doplní uchazeč)

e-mail:

(doplní uchazeč)

Ke dni podání nabídky do veřejné zakázky na „Svitavská nemocnice, a.s. – modernizace
a přístavba psychiatrického oddělení – dodávka lékařské technologie a drobné
lékařské technologie, část (doplní uchazeč)“prohlašuji, že shora uvedený uchazeč je
dodavatelem,
- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu (§ 53 odst. 1 písm. c),
- vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení,
v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů (§ 53 odst. 1 písm. d),
- který není v likvidaci (§ 53 odst. 1 písm. e),

- který nemá ve vztahu ke spotřební dani v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to
jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst.
1 písm. f),
- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele (§ 53 odst. 1
písm. g),
- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů;
pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné
osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby
(§ 53 odst. 1 písm. i),
- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek (§ 53 odst. 1
písm. j),
- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně potrestán uložením pokuty za umožnění
výkonu nelegální práce podle z. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (§ 53 odst. 1 písm.
k).
V (doplní uchazeč) dne dd. mm. rrrr
Jméno, příjmení jednající/zastupující osoby:
Podpis:

Příloha č. 3 ZD

Čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou
zakázku
dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Název veřejné zakázky

„Svitavská nemocnice, a.s. – modernizace a přístavba psychiatrického
oddělení – dodávka lékařské technologie a drobné lékařské technologie, část
(doplní uchazeč)“
Identifikační údaje zadavatele
Název:

Pardubický kraj

IČ:

708 92 822

Sídlo:

Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje uchazeče
Obchodní firma/název:

(doplní uchazeč)

IČ:

(doplní uchazeč)

Sídlo:

(doplní uchazeč)

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

(doplní uchazeč)

Kontaktní osoba:

(doplní uchazeč)

telefon / fax:

(doplní uchazeč)

e-mail:

(doplní uchazeč)

Ke dni podání nabídky do veřejné zakázky na „Svitavská nemocnice, a.s. – modernizace
a přístavba psychiatrického oddělení – dodávka lékařské technologie a drobné
lékařské technologie, část (doplní uchazeč)“prohlašuji, že shora uvedený dodavatel je
ekonomicky a finančně způsobilý splnit výše uvedenou veřejnou zakázku.
V (doplní uchazeč) dne dd. mm. rrrr
Jméno, příjmení jednající/zastupující osoby:
Podpis:

Příloha č. 4 ZD

Krycí list nabídky
k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem:
„Svitavská nemocnice, a.s. – modernizace a přístavba psychiatrického oddělení – dodávka lékařské
technologie a drobné lékařské technologie“
Nabídka je podávána
(doplní uchazeč)
k části veřejné zakázky:
Základní identifikační údaje uchazeče:
Název dle obchodního rejstříku
nebo živnostenského listu
Právní forma
Uchazeč
Sídlo (celá adresa včetně PSČ)
IČO
Bankovní spojení
Zastoupený (doplní uchazeč)
Kontaktní údaje
Kontaktní
Tel./fax
osoba
E-mail

(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)

Uchazeč prohlašuje na svou čest, že jeho nabídka v plném rozsahu splňuje veškeré požadavky uvedené
zadavatelem v zadávací dokumentaci.

V ………………………………….. dne ………… 2014
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče:
Titul, jméno, příjmení:
Funkce:
Podpis osoby oprávněné:

Příloha č. 5 ZD

Čestné prohlášení dodavatele
dle ust. § 68 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Identifikační údaje zadavatele
Název:

Pardubický kraj

IČ:

708 92 822

Sídlo:

Pardubice, Komenského náměstí 125, PSČ 532 11

Identifikační údaje uchazeče
Obchodní firma/název:

(doplní uchazeč)

IČ:

(doplní uchazeč)

Sídlo:

(doplní uchazeč)

Osoba oprávněná za uchazeče jednat:

(doplní uchazeč)

Kontaktní osoba:

(doplní uchazeč)

telefon / fax:

(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)

Ke dni podání nabídky do veřejné zakázky „Svitavská nemocnice, a.s. – modernizace a
přístavba psychiatrického oddělení – dodávka lékařské technologie a drobné lékařské
technologie, část (doplní uchazeč)“shora uvedený dodavatel:
•

předkládá úplný seznam členů statutárních orgánů, kteří byli v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru
u zadavatele,*
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)

•

prohlašuje, že výše uvedený seznam není schopen vytvořit z důvodu, že žádný člen
jeho statutárního orgánu nebyl v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání
nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. *

•

předkládá úplný seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
přesahuje 10 % základního kapitálu:*
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)

(* nehodící se škrtněte)
• prohlašuje, že shora uvedený dodavatel v souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o
ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů.
V (doplní uchazeč) dne dd. mm. rrrr
Jméno, příjmení jednající/zastupující osoby
……………………
Podpis

