
 
Odborný léčebný ústav Jevíčko 

vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávku zboží  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V souladu s ust. § 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění se pro 
toto řízení nepoužije zákon o veřejných zakázkách, s výjimkou zásad uvedených v ust. § 6 tohoto 
zákona. 
 
1. Zadavatel: 
Odborný léčebný ústav Jevíčko, 
příspěvková organizace Pardubického kraje (dle § 2 odst. 2c) 
zastoupený ředitelkou Ing. Lenkou Smékalovou 
569 43 Jevíčko č. 508 
tel.: 461 550 711 
fax: 461 326 636 
e-mail: olujevicko@olujevicko.cz 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Jevíčko, č. ú.43-4564540297/0100  
IČO: 00193976  
DIČ: CZ00193976 
 
2. Vymezení plnění zakázky – zadávací dokumentace: 
 
jedná se o zakázku malého rozsahu na dodávku zboží  
 
Předmět zakázky:   
dodávka 1 ks flexibilního bronchoskopu s vláknovou optikou (fibrobronchoskopu)  
pro diagnostické a terapeutické výkony v dolních cestách dýchacích, včetně příslušenství, 
adapterů a doplňků, potřebných pro připojení ke stávajícímu světelnému zdroji a kameře  
a pro mytí ve stávající myčce/dezinfektoru. 
 
A) Technická specifikace 
Zorný úhel   120 ° 
Hloubka ostrosti  min. 3-50 mm 
Vnější průměr tubusu  max. 6,0 mm 
Průměr distálního konce max. 5,9 mm 
Průměr pracovního kanálu min. 2,2 mm 
Ohyb     min. 180° nahoru, 130° dolů 
Pracovní délka   cca 600 mm 
 
B) Provedení a technické požadavky: 
1. Přístroj musí být kompatibilní se světelným zdrojem Olympus CLV-S40 
2. Na okulár musí být možné připojit kameru Olympus OTV-F3 
3. Přístroj musí být možné mýt a dezinfikovat v myčce/dezinfektoru Olympus mini ETD  
4. Oddělené umístění odsávacího ventilu od vstupu do pracovního kanálu 
5. Keramická koncovka pro provádění terapeutických výkonů 
6. Optimální umístění pracovního kanálu z hlediska cíleného odběru materiálu – ideálně na 

pozici „12“ 
Splnění požadavků  5 a 6 bude vítané, ale nesplnění  nebude důvodem k vyloučení nabídky.   
 
 
 
 



 
C) Požadované příslušenství: 
Základní odběrové a čistící, náhradní gumové krytky pracovního kanálu, adaptery pro připojení 
světelného zdroje a kamery, adaptery pro dezinfektor/myčku, a ostatní výrobcem doporučované 
příslušenství (tester těsnosti),  
 
D) Další požadavky: 
• Požadujeme zaručení rychlosti oprav a/nebo záruku bezplatného zapůjčení náhradního 

přístroje po dobu opravy trvající déle než 3 dny. 
• Garance servisní podpory ( = provádění oprav a dodávání náhradních dílů) nejméně po dobu 

7 let od dodání.  
• Plnou záruku nejméně 24 měsíců, včetně bezplatného provádění výrobcem a platnou 

legislativou požadovaných úkonů (pravidelné bezpečnostně-technické kontroly). 
• Splnění legislativních požadavků, potřebných pro použití přístroje při poskytování léčebné 

péče v humánní medicíně (Prohlášení o shodě, CE certifikát). 
• Dodání dokumentace v českém jazyce a zaškolení personálu. 
• Zapůjčení nabízeného přístroje pro praktické ověření před podpisem smlouvy. 

3. Doba a místo plnění: 
Zadávací lhůta (uzavření smlouvy) : do 17. 10. 2014 
Realizace: do 1 měsíce po uzavření smlouvy 
místo plnění:  Odborný léčebný ústav Jevíčko, 569 43 Jevíčko č. 508 

 
4. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů: 
 
Uchazeč prokáže splnění kvalifikačních předpokladů předložením prosté kopie oprávnění 
k podnikání a přiloženým čestným prohlášením podepsaným oprávněnou osobou.  
 
5. Způsob hodnocení nabídek: 

 
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti dle Tabulky 1, která je přiložena k této 
výzvě.  Hlavním kritériem je cena – nejlepší cena bude hodnocena 70 body. Ostatní provozně 
technická kritéria uvedená v Tabulce 1 budou hodnocena podle uvedené bodové hodnoty –
celkem lze získat maximálně 30 bodů. Jako nejlepší bude hodnocena nabídka s nejvyšším 
počtem získaných bodů – maximum je 100 bodů. 

 

6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídky: 
 
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku v českém jazyce, a ta musí  obsahovat:  
 

• krycí list veřejné zakázky s nabídkou přístroje a celkovou nabídkovou cenou bez DPH 
včetně požadovaného příslušenství dle bodu 2C)  

• shrnutí technických požadavků dle bodu 2A, 2B a 2C formou přiložené Tabulky 1 

• návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele, a to včetně 
obchodních podmínek, sankce za nedodržení termínu dodání a délky záruky nejméně 24 
měsíců. Smlouva musí obsahovat soupis dodávaného příslušenství k flexibilnímu 
bronchoskopu dle bodu 2C)   a garantovat požadavky v bodě 2D) . 

 
• referenční seznam dodaných a instalovaných přístrojů s kontakty na uživatele 
 
• doklady k prokázání kvalifikace dle bodu 4 této výzvy (oprávnění k podnikání a čestné 

prohlášení – přiloženo) 



 
 
7. Platební podmínky: 
Dodávka bude vyúčtována po jejím dokončení jednou fakturou se splatností  30 dnů od data 
vystavení. Nabídková cena vybraného uchazeče o VZ je cenou konečnou a musí být uvedena ve 
v návrhu smlouvy. 
 
 
8. Místo a lhůta pro podání nabídek 
 
Nabídku podepsanou oprávněnou osobou doručte na ředitelství OLÚ Jevíčko poštou nebo osobně 
do termínu 26. 9. 2014 do 14.00 hod.  (postačí 1 kopie). 
Nabídky podávejte v uzavřených obálkách, označených „ VZ – flexibilní bronchoskop“. 
Obálka dále musí obsahovat identifikační údaje uchazeče a  na místě uzavření obálky razítko. 
Nabídky podané v neuzavřených nebo v neoznačených obálkách, či v obálkách poškozených tak, 
že je možné obsah obálky vyjmout, nebudou do výběrového řízení přijaty, stejně tak jako 
nabídky předložené po stanoveném termínu.  
V případě doručování nabídek poštou se za okamžik převzetí považuje převzetí zásilky 
adresátem.  
Nabídku může zaslat i neoslovený zájemce o zakázku, hodnoceno bude prvních 5 doručených 
nabídek.  
V případě dotazů kontaktujte Ing. Antonína Staňka, tel 461550716.     
 
9. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek je neveřejné a proběhne do 3. 10. 2014. Vybraný 

uchazeč o VZ bude zveřejněn na profilu zadavatele  
 www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00193976  
 a na web stránkách ústavu: http://www.olujevicko.cz/verzakazky.php 
 
10.  Ostatní informace : 
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zadávací řízení zrušit bez udání důvodu.  
Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.  
Podané námitky nebudou akceptovány. 
 
V Jevíčku dne 8. 9. 2014 
 
 Ing. Lenka Smékalová 
 ředitelka ústavu 
 
 
 
Oslovení účastníci výběrového řízení: 
 
Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, Evropská 176160 41 Praha 6 
MEDINET s. r. o.,nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno 
RADIX CZ s.r.o., Čáslavská 231, 284 01 Kutná Hora 
Hospimed, spol. s r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 
Fénix Brno, spol. s r. o., Vackova 79, 612 00  BRNO 
 
 
 
 
 
 
 


