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PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
podle § 217 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon")
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková
Zadavatel:
organizace
sídlo zadavatele:
Husova 2624, 580 22 Havlíčkův Brod
zastoupený:
Mgr. Davidem Rezničenkem, MHA
IČO:
00179540
název VZ:
RTG – skiaskopicko skiagrafický komplet
nadlimitní veřejná zakázka na
druh zadávacího řízení:
dodávky/otevřené řízení
ev. č. VZ ve Věstníku veřejných
VZ/2020-043725
zakázek
ev. č. VZ u zadavatele
VZ/11/2020
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka:
nového dálkově ovládaného skiaskopicko-skiagrafického plně digitálního RTG systému
s vertigrafem a se 2 ks plochými digitálními nedělenými detektory a plně digitálním
obrazovým procesem s vysokou rozlišovací schopností (dále též jen „systém“ či rtg. přístroj“).
Se systémem je předpoklad provádění širokého spektra vyšetření jako je GIT, urologická
vyšetření včetně invazivních metod terapie urotraktu (nefrostomie apod.), základní i speciální
skiagrafická vyšetření, vyšetření v oblasti trávicí trubice (včetně enteroklysy a irigografie),
fistulografie včetně komplikovaných výkonů, základní intervenční výkony v břišní oblasti,
jednodušší angiografická vyšetření a další výkony.
Modul, který umožňuje generovat, vyhodnocovat a provádět měření na celé kostře dolních
končetin.
Modul pro rekonstrukci celé páteře – možnost posouzení a měření skoliózy a kyfózy).
Předpokládané provozní zatížení systému je cca 400 snímků za 10h kontinuálního provozu.
Součástí dodávky je rovněž:
a) demontáž, uskladnění a následná ekologická likvidace stávajícího rtg. přístroje
včetně příslušenství v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dodá
protokol o jeho likvidaci
b) dodání projektové dokumentace pro stavební a jiné práce
c) dodávka, doprava, montáž, instalace a zprovoznění nového rtg. přístroje
d) napojení nového rtg přístroje do stávajícího systému PACS a NIS
KB Havlíčkův Brod 17938-521/0100
DIČ: CZ00179540
IČ: 00179540

e) provedení přejímacích zkoušek v zákonném či předepsaném rozsahu nového rtg.
přístroje, provedení prvotní zkoušky dlouhodobé stability, měření rozptýleného
neužitečného záření a výchozí elektrické revize přístroje, v rozsahu dle platných
norem a a právních předpisů
f) provedení individuálního a komplexního vyzkoušení přístroje v rozsahu nezbytném
pro jeho řádné fungování
g) zaškolení obsluhy v rozsahu potřebném pro zahájení klinického provozu a předání
uživatelské dokumentace v českém jazyce v tištěném vyhotovení a v datovém
vyhotovení na vhodném datovém nosiči
h) poskytování bezplatného záručního servisu po dobu 24 měsíců včetně provádění
BTK a pravidelné údržby dle zákona č. 268/2014 Sb., elektrických revizí a zkoušek
dlouhodobé stability v předepsaných termínech
i) dodání odborné literatury podporující erudici personálu, která bude odpovídat
diagnostickým možnostem přístroje
j) předinstalační příprava pracoviště rtg přístroje včetně případných stavebních úprav
a dalších nutných úprav stávajícího pracoviště, včetně zpracování příslušné
projektové dokumentace schválené zadavatelem
k) tyto úpravy se budou týkat minimálně těchto oblastí:
a. dodání a instalace kabelových kanálů, kotvící betonové plochy a stropních
kotvících komponentů dle potřeb nově instalovaného přístroje
b. zajištění odpovídajícího stínění dle potřeb nově instalovaného přístroje
c. zajištění/posouzení stavu pozorovacího okna s olověným sklem mezi
ovladovnou a vyšetřovnou dle potřeb nově instalovaného přístroje
d. zajištění potřebných parametrů klimatizace dle potřeb nově instalovaného
přístroje
e. dodání a instalace nové elektrostaticky vodivé uzemněné podlahy do
vyšetřovny, ovladovny, převlékací kabinky a vstupního boxu
f. zajištění odpovídajícího osvětlení ve vyšetřovně včetně případné úpravy
stropních podhledů dle potřeb nově instalovaného přístroje
g. povrchové úpravy všech místnosti (úprava a výmalba stěn apod.)
h. repase všech dveří a zárubní a případná úprava dveří na pracovišti dle
potřeb nově instalovaného přístroje
i. v případě potřeby dodání a instalace nového přívodního kabelu z rozvaděče
zadavatele k rozvaděči přístroje včetně jeho odjištění, a to dle potřeb nově
instalovaného přístroje
j. dodání nutného nábytku dle potřeb nově instalovaného přístroje (stoly pro
ovládací prvky přístroje v ovladovně situované proti pozorovacímu oknu do
vyšetřovny, stůl pro pracovní stanici NIS apod.)
k. rekonstrukce sociálního zařízení (WC + sprchový kout), které je součástí
daného pracoviště, vč. dodání nového vybavení
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l. signalizační a bezpečnostní prvky pro provoz rtg přístroje
m. dodání a instalace elektrického rozvaděče pro připojení přístroje
n. zajištění potřebné IT slabouproudé infrastruktury v ovladovně případně
vyšetřovně (předpoklad navýšení počtu UTP síťových zásuvek nad rámec
potřeb nově instalovaného přístroje, v ovladovně (4ks), ve vyšetřovně (2ks)
o. v případě potřeby provedení dalších stavebních úprav souvisejících s
instalací a umístěním přístroje (změna dispozice, bourací práce, statické
zajištění podlah na pracovišti, atd.)
l) uchazeč je povinen si ověřit stávající parametry výše uvedených oblastí a případně
dalších oblastí nutných k správné a plné funkci nově instalovaného přístroje a
přizpůsobit tomuto cenovou nabídku a projektovou dokumentaci
m) nově instalovaný přístroj musí vyhovovat stávajícím požadavkům dle příslušných
právních předpisů a normám pro instalaci a provoz RTG skiaskopicko skiagrafických
přístrojů s ionizujícím zářením
Kódy CPV: 33111400-5 Rentgenové skiaskopické přístroje
45311000-0 Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
Seznam účastníků:
Účastník:

Nabídková cena v Kč bez DPH

Siemens Healthcare, s.r.o, IČO 04179960
Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4

6 787 800 Kč bez DPH Kč = cena sjednaná ve
smlouvě

CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ:
Siemens Healthcare, s.r.o
Budějovická 779/3b, 140 00 Praha 4

6 787 800 Kč bez DPH Kč = cena sjednaná ve
smlouvě

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ:
otevřené řízení, nadlimitní veřejná zakázka
Pořadové
číslo
nabídky

Obchodní název
firmy nebo název
uchazeče

1.

Siemens
Healthcare, s.r.o

Sídlo/místo podnikání
Budějovická 779/3b,
140 00 Praha 4

Právní
forma

IČ

s.r.o.

04179960

DIČ

04179960

OZNAČENÍ VŠECH VYLOUČENÝCH ÚČASTNÍKŮ zadávacího řízení a odůvodnění jejich
vyloučení:
Žádný z účastníků nebyl vyloučen.
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OZNAČENÍ DODAVATELŮ S NIMIŽ BYLA UZAVŘENA SMLOUVA:
Komise vyhodnotila jako ekonomicky nejvýhodnější (viz §122 ZoZVZ) nabídku účastníka:
Pořadové
číslo
nabídky

Obchodní název firmy
nebo název účastníka

Sídlo/místo
podnikání

Právní
forma

IČ

DIČ

Budějovická
779/3b,
s.r.o. 04179960 04179960
140 00 Praha 4
s celkovou nabídkovou cenou 6 787 800 Kč bez DPH a s tímto účastníkem byla uzavřena
smlouva.
1.

Siemens Healthcare,
s.r.o

1. Smlouva o dílo na částku 6 787 800 Kč bez DPH, 8 213 238 Kč včetně DPH
OZNAČENÍ PODDODAVATELŮ:
BOMI interier s.r.o., IČO 275 35 177
Jarníkova 1875
148 00 Praha 4
- provedení stavebních úprav a dodávka nábytku a dalších věcí v souladu se zadávací
dokumentací
V Havlíčkově Brodě dne 28. 1. 2021

podepsal
Mgr. David Digitálně
Mgr. David
Rezničenk Rezničenko
Datum: 2021.01.28
o
13:50:03 +01'00'
…………………………………………..
Mgr. David Rezničenko,MHA
ředitel
Nemocnice Havlíčkův Brod,
příspěvková organizace
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