Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace
Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 472 111
e-mail: nemocnice@onhb.cz
www.onhb.cz

Výzva k podání nabídky
veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky
výběrové řízení je vypsáno v souladu s „Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek“
ze dne 15. 05. 2017 č. 07/17, jako veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (dle čl. 8 uvedených
Pravidel)

Evidenční číslo veřejné zakázky u zadavatele: VZ/25/2018

„Funduskamera“

Zadavatel:
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
statutární zástupce: Mgr. David Rezničenko, MHA, ředitel
se sídlem: Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
IČO: 00179540
DIČ: CZ00179540
KB Havlíčkův Brod 17938-521/0100
DIČ: CZ00179540
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1. Vymezení předmětu veřejné zakázky
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka funduskamery.
Technická specifikace:
viz také příloha č. 2 – technická specifikace
Uvedené parametry jsou všechny minimální požadované.
Funduskamera nonmydriatická
kompaktní non-mydriatická funduskamera od šíře zornice max 3,5 mm
snímání předního segmentu oka – režimy - barevné, red-free, FA fluorescenční angiografie, FAF
autofluorescence
funkce ICGA – alespoň možnost dodatečného rozšíření
funkce autofocus - automatické zaostřování, bezokulárové zaostřování na snímacím displeji (bez
sledování v okuláru)
velikost zorného pole volitelná alespoň 45°, 30°
funkce – automatické spojování a skládání snímků fundu do jedné mapy
min 23" LCD monitor pro editaci a zpracování snímků, včetně PC a SW pro editaci a zpracování
snímků (porovnávání, editace, archivace v DICOM formátu)
snímací displej – náhled na displeji / monitoru před focením snímků (i v režimu FA fluorescenční
angiografie)
interní min 16.0 mega pixel senzor
HDD pro archivaci min 100.000 snímků, vnitřní DVD/CD RW mechanika, USB port
ametropická kompenzace nejméně -30 až +30D
včetně elektricky výškově stavitelného stolku
pracovní měřící vzdálenost cca 40mm (měření co nejmenší šířky zorničky, už od 3,5mm)
fixace – externí a interní – různé módy a režimy
možnost volby intenzity osvětlení a blesku v několika stupních
2. Doba a místo plnění
Zadavatel předpokládá dodávku včetně instalace a uvedení do provozu nejpozději do 30 dnů od
účinnosti smlouvy.
Místem plnění je Nemocnice Havlíčkův Brod, Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod, dětské
oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod. Místo plnění se nalézá v sídle zadavatele.
Kontaktní osoba pro veřejnou zakázku:
Ing. Adam Fila, vedoucí technik zdravotnických přístrojů
 telefon: +420 569 472 116; GSM: +420 739 161 516
 e-mail: adam.fila@onhb.cz
Monika Chladová, DiS., administrátorka veřejných zakázek
 telefon: +420 569 472 167; GSM: +420 734 397 363
 e-mail: monika.chladova@onhb.cz
 web: www.onhb.cz
Ostatní důležité informace:
Veškeré důležité dokumenty event. nové informace týkající se zadávacího řízení jsou uveřejněny (v
případě změn budou průběžně uveřejňovány) na profilu zadavatele, a to neomezeným a přímým
dálkovým způsobem viz odkaz:
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https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html, kde je zveřejněna i tato zadávací dokumentace
včetně všech příloh.
3. Kvalifikační předpoklady
Doložení profesní způsobilosti:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm účastník zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán,
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím
předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či
licenci
Doložení základní způsobilosti:
Čestné prohlášení o splnění základních způsobilosti (příloha č. 4) + možnost prokázání kvalifikace
výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 228) a možnost prokázání certifikátem (§ 234)
4. Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky celková nabídková cena v Kč (bez DPH)
VYPLNĚNÁ PŘÍLOHA č. 2 (TECHNICKÁ SPECIFIKACE) JE NEZBYTNOU SOUČÁSTÍ NABÍDKY!
Účastník uvede, zda přístroj požadavky splňuje ANO/NE, číslo stránky, kde je možné údaj v nabídce (v
produktovém listu) nalézt.
Při nesplnění požadavků, u kterých je ve sloupci „povinný parametr/požadováno“ ANO bude účastník
vyloučen ze zadávacího řízení.
5. Způsob zpracování cenové nabídky
Nabídková cena zakázky bude uvedena jako cena celkem (viz příloha č. 1 – krycí list) v Kč bez DPH a
včetně DPH.
Cena uvedená v nabídce účastníka musí obsahovat veškeré náklady spojené s dodáním a úplným
zprovozněním předmětu veřejné zakázky (tj. náklady na dopravu, balné, clo, instalaci, uvedení do
provozu, zaškolení obsluhy, český manuál, případně další).
6. Platební a dodací podmínky
Úhradu předmětu veřejné zakázky provede zadavatel (kupující) na základě faktury prodávajícího,
vystavené po převzetí předmětu veřejné zakázky.
7. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta, po kterou jsou účastníci svými nabídkami vázáni, je stanovena na 4 měsíce.
8. Místo a lhůta pro podání nabídek
Nabídky je možno doručit doporučeně poštou nebo osobně předat na ředitelství Nemocnice
Havlíčkův Brod, budova č. 8, v pracovní dny od 7:00 do 15:00 hodin - 2. patro paní Monika Chladová,
administrátorka veřejných zakázek. Nabídky je takto možno doručovat po celou dobu běhu soutěžní
lhůty, která končí dne 3. 1. 2018 v 13:15 hod.
Nabídka musí být podána v českém jazyce v písemné formě v uzavřené obálce ve dvou vyhotoveních
(originál, kopie) a elektronicky na CD. Případně vložené cizojazyčné listiny musí být přeloženy do
jazyka českého s originální tlumočnickou doložkou (povinnost úředně ověřeného překladu se
nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce).
Obálka s nabídkou bude označena zpáteční adresou, na niž je možné zaslat oznámení a heslem:
„VZ/25/2018 – FUNDUSKAMERA - NEOTEVÍRAT.
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V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zadavatelem považováno převzetí nabídky
podatelnou zadavatele.
9. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám – vyjasňování zadávacích podmínek
Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci.
Žádost o dodatečné informace musí mít písemnou formu, musí být stvrzena statutárním orgánem
účastníka a musí být podána minimálně 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.
Dodatečné informace budou uveřejněny stejným způsobem, jakým byla uveřejněna výzva, tj.
elektronicky, neomezeně a přímým dálkovým přístupem na profilu zadavatele do dvou pracovních
dnů.
Adresa profilu zadavatele: https://ezak.kr-vysocina.cz/profile_display_194.html
10. Požadovaný obsah nabídky:
Nabídka bude předložena:
 1 krát originál v písemné formě, zpracovaná v českém jazyce a
 1 krát kopie v písemné formě, zpracovaná v českém jazyce
 1 krát elektronická verze nabídky na CD.
Nabídka nesmí obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl. Písemná i
elektronická verze nabídky se musí shodovat.
a) Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku, je-li v něm účastník zapsán.
b) Prostá kopie živnostenského listu nebo jiný doklad opravňující účastníka k požadované
činnosti.
c) Vyplněná příloha číslo 1 tohoto dokumentu - krycí list nabídky včetně uvedení cen. Uvedený
doklad bude podepsán oprávněným zástupcem účastníka
d) Vyplněná příloha číslo 2 tohoto dokumentu - podklady pro hodnocení včetně uvedení
technické specifikace
e) Doplněná a oprávněným zástupcem účastníka podepsaná smlouva, která je přílohou číslo 3
tohoto dokumentu. Smlouva včetně přílohy bude uložena na CD ve formátu doc nebo docx
pro účely zveřejnění dokumentu v registru smluv.
f) Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti, příloha číslo 4
11. Ostatní informace k zadávacím podmínkám
Obsahuje-li výzva požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická
označení zboží a služeb, jsou tyto odkazy uvedeny pouze z důvodu nezbytnosti definovat minimální
požadovaný standard. V této souvislosti zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i
jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
12. Další požadavky zadavatele
 Doložení dokladu prohlášení o shodě nebo certifikát CE.
 Dodání návodu v českém jazyce (případně elektronicky na CD).
 Záruka v délce minimálně 24 měsíců na dodaný přístroj s bezplatným záručním
servisem a prováděním pravidelných BTK (min. 1x za rok) a el. revizí v záruční době zdarma.
 Instalace a zaškolení.
 Přiložení originálního produktového listu k ověření parametrů (bez nutného překladu
do českého jazyka)
13. Práva zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
 neuzavřít smlouvu s žádným z účastníků
 veřejnou zakázku zrušit
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 náklady se zpracováním a podáním nabídky nese účastník a nelze jejich uhrazení
požadovat po zadavateli
 nevracet a ponechat si podanou nabídku pro účely její archivace
V Havlíčkově Brodě dne 4. 12. 2018

Mgr. David
Rezničenko

Digitálně podepsal Mgr. David
Rezničenko
DN: cn=Mgr. David Rezničenko,
givenName=David, sn=Rezničenko,
c=CZ, o=Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace,
serialNumber=IDCCZ-204408966,
serialNumber=ICA - 10452055
Datum: 2018.12.04 11:42:13 +01'00'

Mgr. David Rezničenko, MHA
ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace

Přílohy:
příloha č. 1. - krycí list nabídky s uvedením ceny
příloha č. 2. - technická specifikace
příloha č. 3. - kupní smlouva
příloha č. 4. - čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti
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