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Věc:
Veřejná zakázka – zjednodušené podlimitní řízení na nákup sterilizátoru
Vážení obchodní přátelé,
žádáme Vás o předložení nabídky na nákup sterilizátoru pro Nemocnici v Bílovci, p.o.
dle zákona č. 137 / 2006 Sb, § 38 veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen zákon).
A. Základní požadavky – informace o druhu a předmětu veřejné zakázky:
Nákup sterilizátoru dle těchto požadavků:
1) dvoudvéřová varianta (tj. prokládací)
2) zdroj páry je elektrický vyvíječ páry
3) objem sterilizační komory cca 70 litrů (tj. 1 sterilizační jednotka)
B. Další požadavky:
1) požadujeme předložení dokladů a informací prokazujících splnění:
a) základních kvalifikačních předpokladů doklady dle § 62 (postačuje čestné prohlášení)
b) profesních kvalifikačních předpokladů doklady uvedenými v § 54 (postačují
fotokopie)
c) technické kvalifikační předpoklady – seznam významných dodávek do nemocničních
a obdobných zařízení realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením
jejich rozsahu a doby plnění a to včetně přílohy seznamu dle § 56 odstavec 1 písmeno
a) a e), případně f) a odstavců 7, 8 a 9
2) požadujeme předložení (dle § 68 odst. 2 zákona):
a) návrhu kupní smlouvy s uvedením
1. dodací lhůta v týdnech
2. doba záruky v měsících
3. lhůty splatnosti ve dnech
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b) prohlášení z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou
dobu běhu zadávací lhůty, která počíná běžet 07.12.2006 a končí nejdéle 27.12.2006,
nebo v den doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky dle § 43
všechny dokumenty obou bodů a) i b) podepsané osobou oprávněnou jednat jménem
či za uchazeče
3) u nabízeného přístroje požadujeme předložení:
a) technických parametrů
b) CE - certifikát
c) návod k použití v českém jazyce
- vše ve dvojím vyhotovení
4) vyhrazujeme si následující práva:
a) nepřipouštíme variantní řešení
b) dodávka ve 4. Q roku 2006, maximálně do 07.01.2007
C. Doba a místo plnění:
Dodávka bude realizována do 07.01.2007
v době dohodnuté (viz bod B. odstavec 4)
na uvedenou adresu Nemocnice v Bílovci, p.o.
D. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Celková nabídková cena musí být pevná.
Ve smlouvě bude celková nabídková cena uvedena to v tomto členění:
a) základní nabídková cena
b) dopravu do místa určení
c) ostatní poplatky
d) případné slevy
Cenu požadujeme členit na celkovou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH.
E. Platební podmínky:
Platba bude provedena po dodání zboží v dohodnuté časové lhůtě.
F. Způsob hodnocení nabídek:
1) nabídky budou hodnoceny dle ekonomické výhodnosti bodovým hodnocením: 1 - n
("jedna" až "n"), kde "n" je počet honocených nabídek
2) nabídky budou hodnoceny podle nejvyššího dosaženého hodnocení dle těchto kritérií:
dílčí hodnotící kritéria:
- nabídková cena
- dodací lhůta a záruka
- lhůta splatnosti

váhy jednotlivých kritérií (v %):
60
25
15

G. Místo a doba pro podávání nabídek:
Nabídky zasílejte poštou nebo doručte osobně (dle § 69) v řádně uzavřené obálce označené
názvem veřejné zakázky „Nákup sterilizátoru pro Nemocnici v Bílovci, p.o.“ s uvedením
plné adresy dodavatele (pro možnost zaslání oznámení podle § 71 odst. 6) v českém
jazyce, v jednom originálním vyhotovení – listinné formě, včetně splnění dalších
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požadavků seřazených dle číslování uvedeném v bodě B. odstavce 1) až 4) včetně všech
písmen) – na adresu:
Nemocnice v Bílovci, p.o.
Ředitelství – sekretariát ředitele
17. listopadu 538
743 01 Bílovec
H. Konzultace:
Ekonomický náměstek: Ing. Hana Heryánová
Tel./Fax (po - pá: 8.00 - 15.00): +420 556 771 702 / 556 412 240
E-mail: hana.heryanova@nvb.cz

Mobil: 724 218 114

I. Příloha:
Příloha č. 1 – Technická specifikace

Hodnoceny budou nabídky doručené dle bodu G. této poptávky do 06. 12. 2006 do 12:00 hod.
Otevírání obálek s nabídkami je stanoveno na den 07.12.2006 a to od 13:00 hod. v ředitelně
Nemocnice v Bílovci, p.o. na výše uvedené adrese.

(razítko: Nemocnice v Bílovci, příspěvková organizace)

v.r.
Ing. Martin Rais, ředitel
Nemocnice v Bílovci, p.o.
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Příloha č. 1

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technická specifikace parního sterilizátoru všeobecná:
- parní sterilizátor musí splňovat požadavky na zdravotnické prostředky podle zákona
č. 22/1997 Sb. a prováděcích Nařízení vlády (NV) č.180/1998 Sb. ve znění
NV č. 130/1999 Sb. a NV č. 169/1997 Sb., Vyhlášku Ministerstva zdravotnictví
č.195/2005 Sb., směrnice EU pro zdravotnické prostředky 93/42/EHS a harmonizovaných
evropských norem EN 285 a EN 554.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

objem komory - 1 sterilizační jednotka
dvoudveřové provedení (prokládací varianta)
provoz na vlastní elektrický vyvíječ páry
frakční vakuum pomocí výkonné vodokružné vývěvy
sterilizační komora s vyhřívaným pláštěm z nerez oceli DIN 1.4571
automatické mikroprocesorové řízení (2 mikroprocesory MASTER a SLAVE)
kontrola jednotlivých sterilizačních fází během celého cyklu
vestavěná tiskárna pro výtisk protokolu o sterilizaci, záznamu tlaku a teploty a chybových
hlášení
vestavěný snímač čip karet
digitální zobrazení teplot a tlaku ve sterilizační komoře
regulace tlaku páry pomocí snímačů nezávislých na atmosférickém tlaku vzduchu
zdvojené snímače tlaku a teploty pro nezávislou kontrolu sterilizačního procesu
vnější kryty z nerezavějící oceli

Programy s několikanásobnou evakuací před sterilizací:
·
·
·
·

Nebalené nástroje rychle
Balené nástroje
Balený textil
Balené pryžové materiály a hmoty

134 °C / 4 min
134 °C / 7 min
134 °C / 7 min
121 °C / 20 min

Zkušební programy:
·
·

Vakuový test – 1,5 kPa / 10 min při tlaku nižším jak 13,3 kPa
Bowie & Dick test – 134 °C / 3,5 min

