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Věc: Poptávka cenové nabídky – veřejná zakázka malého rozsahu
Vážení,
Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk (dále OLÚ) má v úmyslu zvýšit kvalitu
poskytované zdravotní péče klientům a pacientům zařízení. K tomu předpokládá nakoupit
nábytek na lůžková oddělení dle níže uvedené specifikace.
Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně úzce specifickou záležitost, provádí OLÚ, jako
zadavatel, v současnosti nezávislou a nezávaznou poptávku možných nabídek pro výběr a
konečnou realizaci poptávky. Vzhledem k předpokládané hodnotě předmětu veřejné zakázky je
dodávka zařazena jako veřejná zakázka malého rozsahu (dále předmět zakázky).
V této souvislosti si Vás dovolujeme oslovit s žádosti o předložení možné nabídky na
předmět zakázky za dodržení níže uvedených podmínek a specifik.
Předmětem zakázky je dodávka 43 ks nočních stolků dle níže uvedených minimálních
technických požadavků:

 13 ks nočních stolků
 oboustranné dřevěné provedení bez jídelního stolku, materiál lamino, hrany z ABS
plastu
 odkládací deska se zvýšeným okrajem z ABS plastu
 uvnitř stolku prostor pro nápojové PET láhve, ve spodní části stolku prostor pro obuv
 bezpečnostní madla zásuvek a dvířek, držák ručníku
 brzditelná kolečka o průměru min. 65 mm
 30 ks nočních stolků
 oboustranné dřevěné provedení s integrovanou výklopnou jídelní deskou bez
výškového nastavení, materiál lamino, hrany z ABS plastu
 odkládací deska se zvýšeným okrajem z ABS plastu
 uvnitř stolku prostor pro nápojové PET láhve, ve spodní části stolku prostor pro obuv
 bezpečnostní madla zásuvek a dvířek, držák ručníku
 brzditelná kolečka o průměru min. 65 mm

Podmínky pro přijetí nabídky:
1.

Dodávka předmětu zakázky bude provedena podle platných ČSN a zejména dle zákona
č.123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích a souvisejících předpisů včetně předání
příslušných dokladů – návod k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě výrobku a
případně dalších dokumentů nezbytných pro předání a převzetí dodávky mezi
dodavatelem a objednatelem. Současně s nabídkou ceny doložte kopii příslušného
oprávnění k dodávkám výše uvedené požadované zdravotnické techniky.

2.

Součástí předmětu zakázky a nabídkové ceny jsou veškeré nezbytné práce a související
výkony potřebné k řádnému provedení dodávky a jeho uvedení do trvalého provozu
(např. pomocné konstrukce, náklady na umístění zařízení a jeho uvedení do provozu,
revize, zkoušky, doprava a dopravné, apod.).

3.

Ceny specifikujte jako cenu bez DPH, výši DPH včetně vyčíslení a celkovou cenu s DPH.

4.

V nabídce specifikujte podmínky pro případné množstevní či jiné slevy z celkové ceny
předmětu zakázky.
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5.

Předpokládaný termín realizace dodávky předmětu zakázky – prosinec 2014 a to do
nejzazšího termínu 23.12.2014.

6.

Požadovaná záruční doba je v délce 36 měsíců od termínu dodání předmětu zakázky.

7.

Zadavatel jako budoucí investor si vyhrazuje právo:
a)
změnit celkový rozsah dodávky uvedený v předmětu zakázky.
b)
změnu termínu realizace dle bodu 5 těchto podmínek.
c)
neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů a výběrové řízení na předmět zakázky
zrušit nejpozději však do uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
d)
neuzavřít smlouvu s uchazečem, který předloží nejnižší cenovou nabídku, ale
nesplní ostatní zadávací podmínky

8.

Zadavatel požaduje jako součást nabídky návrh Smlouvy o dílo s přesnou specifikací
servisních služeb pro období záruky i pozáručního servisu, nejdéle však s výkonem
servisu do 5-ti pracovních dní od objednání služby.

9.

Součástí nabídky ceny bude i obrazové zobrazení 1 ks předmětu zakázky, ze kterého
budou patrné funkční a provozní možnosti zařízení.

10.

Cenová nabídka bude dodána včas a řádně označena dle níže uvedených pokynů.

V případě zájmu o tuto zakázku prosíme o odevzdání nabídek nejpozději 28.listopadu
2014 do 10.oo hod. v budově hospodářsko-technické správy Albertinum, OLÚ, Žamberk, Za
Kopečkem 353, 564 01 Žamberk nebo poštou do téhož data a času na uvedenou adresu.
Nabídku je možno také podat elektronicky na e-mail adrese bulicek@albertinum-olu.cz.
POZOR, pro určení doručení rozhoduje den a čas určený pro odevzdání nabídky.
Nabídky předkládejte (zasílejte) v zalepené a v místech spojů orazítkované obálce označené:
„Nabídka: Dodávka nočních stolků“. V případě elektronického podání takto označte předmět
e-mailové zprávy.
Kontaktní osoba:
pro věci smluvní: Ing. Rudolf Bulíček, tlf. spojení – 465 677 815
pro věci technické: Ing. Vladimír Fabián, tlf. spojení – 465 677 826
S vybraným uchazečem bude pro uskutečnění dodávky předmětu zakázky provedeno
ústní jednání k upřesnění rozsahu zakázky a následné upřesnění smlouvy o dílo (smluvní
vztahy mezi účastníky se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.).
za Albertinum, OLÚ, Žamberk
Ing. Rudolf Bulíček
Správce ústavu pověřený řízením organizace
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