Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
vypisuje formou otevřeného řízení veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží
V souladu s ustanoveními § 12 odst. (3) a § 18 odst. (5) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách v platném znění se pro toto řízení nepoužije zákon o veřejných zakázkách,
s výjimkou ustanovení odst. (1) a (2) § 6 tohoto zákona.
1.

Identifikační údaje zadavatele:

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
příspěvková organizace Pardubického kraje
Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk
zastoupený ředitelem MUDr. Jiřím Jirešem
tel.: 465 612 111
fax: 465 612 110
e-mail: albertinum@albertinum-olu.cz
web: www.albertinum-olu.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Žamberk, č.ú. 18938-611/0100
IČ: 00196096
DIČ: CZ00196096
2.

Název a popis předmětu výzvy:

Jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávku zboží do 1 000 000 Kč bez DPH.
Předmět výzvy:

Dodávka nepřímé digitalizace RTG
pracoviště – CR systém

Digitalizace pracoviště musí splňovat požadavky zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických
prostředcích v platném znění, zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a
ionizujícího záření (atomový zákon) v platném znění, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách v platném znění a vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, vyhlášky
č. 221/2010 Sb. o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení
v platném znění.
Rozsah výzvy:
viz. zadávací dokumentace, která je přílohou této výzvy
Zadávací dokumentaci tvoří:
Ø tato výzva
Ø příloha č. 1 – technická specifikace
Ø příloha č. 2 – krycí list nabídky
Zadávací dokumentace je poskytnuta osloveným zájemcům a je také zveřejněna na
internetové adrese zadavatele www.albertinum-olu.cz
3.

Doba a místo plnění

Termín dodání: do 2 měsíců od uzavření smlouvy, nejpozději však do 31.12.2012
Místo plnění: Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, Za Kopečkem 353,
564 01 Žamberk

4.

Prokázání kvalifikačních předpokladů uchazeče:

a) základních kvalifikačních předpokladů – předložením čestného prohlášení a jeho
podepsání oprávněnou osobou uchazeče dle ustanovení § 53 odst. 2 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
b) profesních kvalifikačních předpokladů předložením:
- výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán
- dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné
živnostenské oprávnění či licenci
5.

Způsob hodnocení nabídek:

Nabídka bude hodnocena podle kritérií ekonomické výhodnosti následovně:
1. kritérium – váha 60%:
celková cena zakázky v Kč bez DPH
Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady na dodávku vč. zprovoznění, dále
všechny související náklady – tzn. případné náklady na poplatky, zabezpečení
prohlášení o shodě, certifikátů, atestů, zaškolení, přepravní náklady atd.
2. kritérium – váha 15%:
dostupnost a zajištění servisu – vzdálenost servisního střediska, podmínky a cena
servisních služeb a spotřebního materiálu (kazety, atp.) – formou informace nebo
přiložením návrhu servisní smlouvy
3. kritérium – váha 10%:
splátkový kalendář – rozložení splátek v čase a jejich výše
4. kritérium – váha 15%:
splnění technických podmínek dle přílohy č. 1
Za nejvýhodnější nabídku bude považována ta, která získá celkový nejvyšší počet bodů
v součtu za všechna kritéria (každé kritérium bude obodováno poměrem k nejvýhodnější
nabídce se zohledněním váhy tohoto kritéria).
6.

Platební podmínky:

Dodávka bude vyúčtována po dodání, zprovoznění a protokolárním předání vč. veškeré
dokumentace dle platné legislativy jednou fakturou s návrhem splátkového kalendáře
s rozložením platby za dodávku minimálně do 12 měsíců následujících po předání zakázky.
Zadavatel neposkytuje zálohy předem.
7.

Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky:

Uchazeč může podat jen jednu nabídku zpracovanou v českém jazyce a ta musí obsahovat:
Ø nabídku kompletní digitalizace RTG pracoviště splňující požadavky ze zadávací
dokumentace, která je přílohou č. 1 této výzvy – nesplnění požadavků bude
vnímáno jako nesplnění zadání a nabídka bude při hodnocení vyřazena
Ø celkovou cenu bez DPH v Kč, sazbu DPH a celkovou cenu vč. DPH v Kč
Ø návrh splátkového kalendáře s vyznačením počtu a výše jednotlivých splátek
Ø doklady k prokázání kvalifikace dle bodu 4. této výzvy
Ø požadované informace o technické specifikaci dle přílohy č. 1
Ø krycí list nabídky dle přílohy č. 2
Ø návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou, který musí obsahovat
následující ustanovení:

a) zařízení RTG digitalizace splňuje požadavky zadavatele uvedené v zadávací
dokumentaci výzvy a rovněž veškeré požadavky dané platnou legislativou
b) záruční lhůta činí min. 24 měsíců
c) při předání zařízení a uvedení do provozu bude pověřenému zástupci zadavatele
předána protokolárně veškerá dokumentace, prohlášení o shodě a příslušné atesty.
Obsluha zařízení bude prokazatelně zaškolena.
d) závazný termín dodávky předmětu veřejné zakázky je stanoven nejpozději do
31.12.2012. V případě nedodržení termínu dodání je dodavatel odběrateli povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý den prodlení.
8.

Zadávací lhůta

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, tj. lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou na
60 kalendářních dní. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání
nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.
9.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Nabídku ve dvojím vyhotovení zpracovanou v českém jazyce a podepsanou oprávněnou
osobou doručte poštou nebo osobně nejpozději v termínu do 26.10.2012 do 14.00 hod. na
adresu:
Albertinum, odborný léčený ústav, Žamberk
Ing. Rudolf Bulíček
Za Kopečkem 353
564 01 Žamberk
Nabídka bude podána v jedné uzavřené obálce, která musí obsahovat identifikační údaje
uchazeče a na místě uzavření obálky razítko. Obálka musí být označena výrazně „Neotvírat
– nabídka digitalizace RTG“.
Nabídky podané v neuzavřených nebo neoznačených obálkách či v obálkách poškozených
tak, že je možné obsah obálky vyjmout, nebudou do výběrového řízení přijaty, stejně tak,
jako nabídky předložené po stanoveném termínu.
V případě doručování nabídek poštou se za okamžik převzetí považuje převzetí zásilky
adresátem.
Nabídky mohou podávat i neoslovení uchazeči o veřejnou zakázku.
Případné další informace podá:

Ing. Rudolf Bulíček, tel. 465677814, 723902541

Vyhodnocení nabídek je neveřejné a proběhne do 31.10.2012.
10. Závěrečná ustanovení
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit podmínky zadání, dále odmítnout všechny nabídky a
kdykoliv zrušit zadávací řízení bez udání důvodu. Zadavatel nebude podané nabídky vracet.
Podkladem pro zadání zakázky je řádně zpracovaná nabídka dle požadavků této výzvy.
Uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z předané nabídky nemohou uplatňovat vůči
zadavateli žádné nároky.

V Žamberku dne 5. října 2012

MUDr. Jiří Jireš
ředitel ústavu

Příloha č. 1
zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku nepřímé
digitalizace RTG pracoviště – CR systém
Zadavatel veřejné zakázky:
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk
IČ: 00196096
Technická specifikace:
a) CR (Computed Radiography) digitizer
•
•
•
•
•

kompaktní, stolní, jednoslotový
výkon min. 30 kazet formátu 35x43 mm za hodinu
prostorové rozlišení min. 80 μm
sada kazet 18x24 1ks, 24x30 2ks, 35x43 2ks
worklist

b) Řídící, pracovní, ovládací stanice
hardware:
• Intel Core 3,2 GHz/ 4MB mezipamět´, DDR3 SDRAM 2x2 GB 1333
MHz,HD750GB/7200/SATA/3,0Gb/s, DVD RW, NVIDIA GeForce GT4400/1,5GB
• Monitor 24“/1920x1080/5ms/25000:1/HDMI/Full
• záložní zdroj APC
software:
• WIN 7 / PRO
c) Systém pro ukládání obrazu (PACS)
• integrovaný systém PACS
• datové úložiště s kapacitou min. 1 TB s možností rozšíření o další disková pole vč.
záložního zdroje APC
• záložní úložiště dat se stejnými parametry jako datové úložiště
d) Diagnostická stanice (minimální požadavky)
•
•

CPU 2,1 GHz, 4GB RAM, 2x HDD 500 GB/7200 raid 1, DVD RW, 1GB LAN, monitor
EIZO MX-210 přednastavené DICOM křivky, svítivost 300Cd/m2, kontrast 1000:1
úhlopříčka 51 cm – 21“ vč. tomu odpovídající VGA
záložní zdroj APC, OS WIN 7PRO, klávesnice, myš

Příloha č. 2

KRYCÍ LIST NABÍDKY
pro veřejnou zakázku malého rozsahu

„Dodávka digitalizace RTG pracoviště – CR systém“
Zadavatel:
název
sídlo
IČ
jednající

Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk
Za Kopečkem 353, 564 01 Žamberk
00196096
MUDr. Jiřím Jirešem, ředitelem

Uchazeč:
obchodní firma/název
sídlo
IČ
zápis v obch. rejstříku
statutární orgán
osoba zmocněná
telefon
fax
e-mail
Celková nabídková cena v Kč bez DPH

………………………………………….

Níže uvedeným podpisem/y stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku v souladu se zadávací
dokumentací. V okamžiku podání této nabídky máme vyjasněná veškerá sporná ustanovení
a případné technické nejasnosti. Celková nabídková cena zahrnuje všechny náklady
spojené s kompletní a úspěšnou realizací veřejné zakázky malého rozsahu.
datum
místo
otisk razítka
podpis/y

Oslovení účastníci výběrového řízení:

FOMA BOHEMIA spol. s r.o., Jana Krušinky 1604, 501 04 Hradec Králové
marek.hendrych@foma.cz
www.foma.cz

PROMEDICA Praha GROUP, a.s., Novodvorská 136, 142 00 Praha 4
info@promedica-praha.cz
www.promedica-praha.cz

AZX spol. s r.o., Švehlova 36, 102 00 Praha 10
azx@azx.cz
www.azx.cz

FOMEI a.s., Machkova 587, 500 11 Hradec Králové
rdg@fomei.com
www.fomei.com
CHIRONAX ESTRA spol. s r.o., Čimická 51, 181 21 Praha 8 – Bohnice
estra@chironax.cz
www.chironax.cz

