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Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov

Výzva k podání cenové nabídky na „Dodávky diagnostik pro stanovení nautriuretického
peptidu typu B (BNP) na analyzátoru DxI 800, Nemocnice Kyjov, příspěvková
organizace“

Zadavatel:
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
Doc. MUDr. Petr Svoboda, CSc., FRCS(T
IC: 00226912, DIC: CZ0226912
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Císlo účtu: 12038-671/0100
Vymezení předmětu výběrového řízení:
dodávky diagnostik pro stanovení natriuretického peptidu typu B (BNP) na
analyzátoru DxI 800
-

Specifikace předmětu výběrového řízení:
diagnostika pro stanovení natriuretického peptidu typu B (BNP)
předpokládaný počet vyšetření za rok: 1 800
-

-

Zadávací podmínky:

1. Cenu položky předmětu plnění uvádějte v Kč, bez DPH, včetně veškerých nákladü
souvisej ících s dodávkou zboží.
2. Nabídková cena musí být stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše
přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a flnančních vlivů (např.
inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými
v zadávacích podmínkách.
3. V cenové nabídce uveďte splatnost faktur (30 dnů min.). Fakturace bude prováděna
dle skutečně dodaného zboží, uvedené celkové množství je pouze předpokladem.
Dodávky zboží budou probíhat na základě telefonické, faxové nebo e-mailové
objednávky do 14-ti dnů s doložením dodacího listu.
4. Exspirace dodávaného zboží minimálně 6 měsíců ode dne dodání zboží.
5. Předpokladem uzavření kupní smlouvy je splnění následujícího:

o

doložení profesní způsobilosti v rozsahu 77 zákona 134/2016Sb. (stejnopis
nebo prostá kopie)

o

splnění technických požadavků dle platné legislativy

Účast ve výběrovém řízení:
V případě Vašeho zájmu o účast ve výběrovém řízení, předložte Vaši cenovou nabídku
písemně nebo na níže uvedený email a adresu v termínu pro podání cenových nabídek.

Ii Nemocnice Kyjov

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace, Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov

Termín a místo podání nabídek:
Termín pro podání nabídek je 20.2.2018 do O hodin emailem nebo poštou. V případě podání
nabídky poštou je nutné označit obálku výrazně slovem ‚NEOTVÍRAT‘.

Email:
Adresa:

safarova.eva()nemkvj .cz
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Odd. veřejných zakázek
Strážovská 1247/22
69701 Kyjov

Další ustanovení:

I. Zadavatel provede výběr nejvhodnější nabídky po posouzení ceny, volitelných
podmínek (splatnost faktur). Základním ksitériem pro zadání zakázky je nejnižší
cenová nabídka.
2. Dodávky zboží budou zahájeny po podpisu kupní smlouvy (platnost I rok).
3. Místem plnění je oddělení klinické biochemie (OKB) Nemocnice Kyjov, příspěvková
organizace, $trážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
4. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smJouvu s žádným z uchazečů a výběrové
řízení zrušit
5. Zadavatel nepřipouští možnost variantního řešení.
6. Zadavatel nepřipouští možnost dílčího plnění.

V Kyjově, dne 8.2.2018

Nemocnice Kyjov

Nemocnc Kyjov,
PÍSPěvková orga,1izp
Straovska 1247/22
697 01 Kyjov
Petr Svoboda,
CSc., FRCSCT)

•‚.tUástUpce

1)oc. Jl rPétr Svoboda, CSc. FRCS(T)
statutární zástupce

