I Nemocnice Kyjov
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov

Veřejná zakázko malého rozsahu „Vozíky transportní pro potřeby Nemocnice Kyjov,
příspěvková organizace“
Zadavatel:
Nemocnice Kyj ov, příspěvková organizace
Strážovská 1247,697 33 Kyjov
iČ 00226912, DIC CZ00226912
Zastoupená Mgr. Danuší Křivákovou, ředitelkou
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1230
—

Předmět veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka transportních vozíků pro sedící a pro ležící
pacienty Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace (dále jen NK).
Specifikace předmětu veřejné zakázky:
1. Transportní vozík pro ležící pacienty:
vozík s podvozkem z ocelových trubek,
kola 2x velká, 2x malá, brzda kol
omyvatelná ložná plocha odolná dezinfekci běžně užívané v nemocničním prostředí (potah
koženka)
polohovatelný podhlavník
boční zábrany odnímatelné ..bočnice‘
nosnost 150kg
počet 5 ks
-

-

-

-

—

-

-

-

2. Transportní vozík pro sedící pacienty (invalidní vozík) standard:
skládací ocelový rám
odklopné postranice
skládací opěrka zad
bezpečnostní popruh
pneumatická zadní rychloupínací kola
plná přední kola
parkovací brzda
omyvatelné polstrování sedacích a opěrných zádových ploch, odolné dezinfekci běžně
užívané v nemocničním prostředí (potah koženka)
nosnost 100-120kg
-počet l2ks
—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Transportní vozík pro sedící pacienty (invalidní vozík)
parametry jako u vozíku standardního +
zesílený ocelový rám
rozšířený sed
nosnost 140 kg a více
počet 3 ks
-

-

-

-

-

—

zesílený:
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Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v Kč, bez a včetně DPH, je nejvýše přípustná se započtením
veškerých nákladů, rizik a zisku, musí obsahovat všechny náklady spojené s dodávkou
předmět plnění, včetně dopravy, cla, kurzových rozdílů, poj išt‘ovacích, montážních a
ostatních poptatků.
Platební podminky:
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platba za předmět plnění bude uskutečněna na základě
daňového dokladu faktury, jejíž splatnost bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne
doručení do sídla zadavatele. Platba v CZK.
Zadavatel nepřipouští jakoukoliv změnu nabídkové ceny.
—

Termín plnění:
Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky

-

nejpozději do konce února 2016.

Místo plnění:
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247, 697 33 Kyjov.
Požadavky na prokázání kvalifikace:
Zadavatel požaduje splnění kvalifikačních předpokladů doložením následuj íeícli dokladů
společně s nabídko i:
Výpis z obchodního rejstříku
Zivnostenské oprávnění s předmětem podnikání v rozsahu předmětu p[Ilění
Doklady mohou být předloženy v prosté kopii, stáří nejdéle 90 dnů od předložení.
-

-

-

Pokyny pro zpracování nabídky:
Nabídka musí obsahovat:
Popis vozíků včetně fotografie nabízených typů vozíků
Prohlášení, že nabízené vozíky jsou kompletní a plně funkční
Prohlášení o délce trvání záruční doby
Doklady k prokázání kvalifikace
Cenová nabídka za I ks vozíku v Kč bez a včetně DPI-l, a za celou zakázku v Kč bez a
včetně DPH dle přílohy č. 1
-

-

-

-

-

—

Podání nabídky:
Nabídky se podávají doporučenou poštou na adresu sídla zadavatele, nebo osobně tamtéž. tj.:
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, odd.veřejných zakázek, Strážovská 1247, Kyjov.
Rovněž je možno nabídku zaslat ve formátu PDF na e-mailovou adresu odd. veřejných
zakázek: vandikova.pav1anemkyi ‚Cz.

Lhůta pro podání nabídky je do 29. ledna 2016 do lO,O0hodin.
Způsob hodnocení nabídek:
Nabídky hudou hodnoceny dle nejnižší nabídkové ceny

—
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Ostatní práva, požadavky a podmínky zadavatele:

Zadavatel umožňuje dílčí plnění.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů a výběrové řízení zrušit
dle 84 zák.č. 137/2006Sh.
Doručené nabídky zadavatel nevrací.
Náklady na zpracování nabídek zadavatel nehradí.
Vyzvaný uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, zrněnu nebo doplnění podmínek zakázky.

V Kyjově, dne 15.1.2016
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Příloha č. I zadávací dokumentace

Rozpis ceny „Vozíky transportní“

Cena za ce‘ou
Cena za 1 ks bez DPH Cena za I ks s DPH Cena za celou položku položku včetně DPH
bez DPH
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