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Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

Jiří Pavlík
596 096 313
pavlik@nembo.cz
11.06.2019

Výzva k podání nabídky
Vyzýváme Vás tímto v souladu se směrnici pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města
Bohumín č. 9/R z 3.12.2018, účinné od 1.1.2019 a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek k podání nabídky na provedení zakázky malého rozsahu, která není zadávána
v podmínkách zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, na

„Nákup 12 kusů polohovatelných lůžek s příslušenstvím a matrací
pro Bohumínskou městskou nemocnici a.s.“
Název zadavatele: Bohumínská městská nemocnice,a.s.
Adresa zadavatele: Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín
IČ zadavatele: 26834022
Oprávněná osoba zadavatele: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, předseda představenstva
Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA, místopředseda předst.
Kontaktní osoba zadavatele: Jiří Pavlík, obchodně provozní manažer
Telefon: 596 096 313
E-mail: pavlik@nembo.cz www: www.nembo.cz
1. Předmět a rozsah nabídky
Předmětem nabídky je uzavření kupní smlouvy na 12 kusů elektricky polohovatelných
nemocničních lůžek, včetně matrací, pro Bohumínskou městskou nemocnici a.s., jejímž
předmětem bude nákup výše zmíněných lůžek s nezbytným příslušenstvím, a parametry
uvedenými níže, pro potřeby Bohumínské městské nemocnice a.s. v termínech stanovených touto
výzvou.
2. Požadované parametry
Lůžko
Provedení lůžka ve shodě s normou ČSN EN 60601-2-52:2010
Konstrukce
 Kovová konstrukce lůžka
 Konstrukce lůžka musí umožňovat snadné čištění a údržbu s minimálním rizikem poškození
motorových částí
 Celoplastový jednolitý kryt celého podvozku lůžka
 4-dilná ložná plocha vyrobena z kovových lamel z důvodu snadného čištění a dlouhé
životnosti
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Povrchová úprava kovových částí: lakování polyesterovými práškovými barvami: bílý odstín
Nárazová kolečka v rozích lůžka
Úchyty pro příslušenství (hrazda, příp. infuzní stojan) v hlavové části i nožní části lůžka

Výškové nastavení
 Zdvih lůžka pomoci elektromotoru minimálně o 39cm
 Zdvihový mechanismus pod ložnou plochou lůžka
 Nejnižší poloha ložné plochy max. 40 cm
Rozměry
 Šířka ložné plochy min. 85 cm
 Délka ložné plochy min. 200cm
 Maximální vnější rozměry 98 x 215 cm z důvodu prostorového rozmístění a transportu
v prostorách Bohumínské městské nemocnice, a.s.
Nosnost
 Bezpečné zatížení lůžka minimálně 250 kg
Funkce
 Polohování zádového a stehenního dílu ložné plochy pomocí elektromotoru
 Polohování lýtkového dílu pomocí mechanického hřebene či lepší
 Polohování zádového dílu min. 70°, stehenního min. 38°, lýtkového min. 21°
 Systém autoregrese pro eliminaci tlaku a střižných sil při polohování zádového a stehenního
dílu
 Autoregrese zádového dílu min. 12cm, autoregrese nožního dílu min. 6cm
 Integrované prodloužení ložné plochy min. o 20cm
Čela lůžka
 Vyjímatelná plastová čela, s madly, bezespárové provedení, s volbou barevného dekoru
 Čela s mechanickou aretací proti samovolnému vytrhnutí
Zábrany/postranice
 Postranice min. ve 3/4 ložné plochy lůžka, kovové, lakované, sklopné podélně s ovládáním
pod úrovní ložné plochy v nožní části lůžka (mimo dosah pacienta)
 Zábrany odnímatelné bez použití nářadí
Ovladač
 Ruční (pacientský) ovladač s podsvícením, s barevně odlišenými funkcemi pro polohovaní a
ochranou proti nechtěnému polohování pomocí tlačítka + možnost uzamknutí jednotlivých
funkcí ovladače pomocí klíče
Kolečka, brzdy
 Kolečka o průměru min. 125mm
 Centrální brzda koleček se směrovou aretací ovládaná pomocí dvou nožních pedálů
 Kolečka uložená z důvodu bezpečnosti pod ložnou plochou lůžka
Příslušenství lůžka :
 kovová lakovaná hrazda
 plastová hrazdička s nastavitelným popruhem
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infuzní stojan - hliníkový

Matrace zajišťující prevenci vzniku dekubitu do 3. stupně









jednostranná antidekubitní matrace dělená do 5 anatomických zón s viskoelastickou
paměťovou pěnou
rozměr matrace 200x85x12 cm
Nosnost - pro maximální preventivní účinek min. 130 kg
- maximální nosnost 200 kg
jádro matrace HR pěna
zádová část + sakrální část z viskoelastické paměťové pěny
Potah: potah vhodný k použití ve zdravotnictví, materiál kombinace PES a PUR, pružnost
v příčném a podélném směru
Potah snímatelný se zipem do tvaru písmene „L“ s ochranou proti vniknutí tekutiny.
Potah pratelný na 95C, dezinfikovatelný, anti-bakteriální, anti-alergický, paropropustný,
voděodolný, polyesterový úplet.
Skladba matrace:

Záruka



Lůžka – 3 roky
Matrace – 2 roky

3. Lhůta plnění
Termín dodání je 6 týdnů od uzavření kupní smlouvy
4. Zadávací podmínky
Požadované technické specifikace jsou stanoveny dle požadavků zadavatele v bodu 2. této výzvy.
Místem plnění veřejné zakázky je areál Bohumínské městské nemocnice a.s. pod adresou Slezská
207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín.
Prohlídka místa plnění není pro předmět plnění zakázky nezbytná, a proto nebude organizována.
Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se všemi zadávacími
podmínkami, sděleními ve výzvě, upozornit na jejich případné nedostatky nebo chyby a vyjasnit si
ještě před podáním nabídky případné nejasnosti. Součástí nabídky budou i požadavky uchazeče
na objednatele. Na dodatečné požadavky ze strany prodávajícího nebude brán zřetel.

5. Obsah a forma nabídky
Předložená nabídka musí podána v českém jazyce a obsahovat:
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- nabídkovou cenu (bez i včetně DPH)
- přesnou technickou specifikaci nabízených elektrických polohovatelných lůžek včetně matrací a
jejich potahu (zařízení i veškeré příslušenství musí splňovat veškeré technické požadavky
stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů)
- prohlášení o shodě nabízeného předmětu VZ (CE značka- CE Conformity Declaration)
- veškeré další potřebné doklady opravňující uchazeče k dodávkám předmětu plnění
- název a přesnou adresu uchazeče, IČO, DIČ a bankovní spojení
- jméno zodpovědné pracovníka pro případné další jednání včetně uvedení telefonního
a mailového spojení

6. Požadavky na zpracování cenové nabídky
Nabídková cena bude zpracována jako cena pevná, smluvní a konečná a to bez DPH a včetně
DPH.
Uchazeč je povinen zahrnout do ceny veškeré předpokládané náklady na komplexní realizaci
poskytování služeb včetně dokladů k přejímacímu řízení.
Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít
jakýkoliv vliv na cenu nabídky.
Maximální přípustná nabídková cena je 400000,- Kč bez DPH.

7. Místo a lhůta pro podání nabídky
Nabídky prosíme podat elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje EZAK, který je implementován na profilu zadavatele https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html
– a to do 24.6.2019 do 8°° hodin.
Nabídky předložené po uplynutí soutěžní lhůty nebudou přijaty.

8. Hodnocení
Ve výběrovém řízení budou jednotlivé nabídky hodnoceny podle jediného kritéria a tím je
nabídková cena.
Způsob výběru nejvhodnější nabídky a hodnocení předložené nabídky je výhradně záležitostí
zadavatele.
Vybraní uchazeči, jejichž nabídky se umístí na prvém až třetím místě, budou svými nabídkami
vázáni do doby uzavření kupní smlouvy.
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Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní
vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni kupní smlouvy, vyjma ceny a termínu
splnění dodávky, které budou závazné podle nabídky.

9. Jiné podmínky
Zadavatel je oprávněn soutěž kdykoliv zrušit, nebo nevybrat žádného uchazeče.
Odvolat nebo zrušit veřejnou zakázku je zadavatel oprávněn kdykoliv v průběhu, před zahájením
nebo ukončením výběrového řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení veřejnou zakázku změnit, upřesnit nebo
doplnit podmínky výběrového řízení a to písemně a všem účastníkům výběrového řízení shodně.
Dále si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu o dílo pouze na část předmětu plnění.
Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, ale vyhrazuje si právo v průběhu hodnocení nabídek
požádat o předložení předmětu nabídky za účelem ověření deklarovaných technických parametrů.
Účastník řízení je požadovaný předmět povinen předložit do pěti (5) pracovních dnů od předložení
nabídky.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel nehradí.

MUDr. Svatopluk Němeček MBA

Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA

předseda představenstva

místopředseda představenstva
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