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Prohlášení O zdravotnických prostředcích 

Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko- 
Název veřejné zakázky porodnické oddělení nemocnice v Karlových 

Varech 
(')‹ Šw U2 t Veřejné Zakázky uıâ- Zdravotnický mobiliář 

Prodávající 

Obchodní firma nebo název 
(jedná-li se o právnickou osobu) 
Obchodní firma nebo jméno a 
Příj 
(jedná-li se o fyzickou osobu) 

HOSPIMED, spol. S.r.o. 
meni 

Sídlo 
(jedná-li se o právnickou osobu) 
Místo podnikání popř. místo 
trvalého pobytu 
(jedná-li Sc O fyzickou osobu) 

Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3 

IČ 006 76 853 

prohlašuje, že: 

l. 

2. 

3. 

dodávané zboží (prostředek, přístroj, nástroj, vybavení, zařízení apod., případně jejich soubor) podléhá / łıepodnléh-ál notifikací zdravotnického prostředku dle zákona č. 268/2014 Sb., O zdravotnických prostředcích a O změně Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZP“); 
v případě, že dodávané zboží podléhá notifikací zdravotnického prostředku, splnil ohlašovací povinnost dle § 26 ZPP a to pro výrobu nabízených zdravotnických prostředků, je-li prodávající výrobcem dle definice uvedené v ZZP; pro zastupování výrobce nabízených zdravotnických prostředků usazeného mimo území členských států (viz definice dle § 4 odst. 2 ZZP), je-li prodávající zplnomocněným zástupcem výrobce dle definice uvedené V ZZP; pro dovoz nebo distribuci nabízených zdravotnických prostředků, je-li prodávající dovozcem, či distributorem dle definice uvedené V ZZP; a Zároveň pro jejich servis; 
V případě, že dodávané zboží podléhá notifikací zdravotnického prostředku, předloží kdykoliv na požádání kupujícího příslušné doklady O Splnění notifikačních a ohlašovacích povimıostí dle ZPP. 

Podpis dodavatele nebo osoby oprávněné jednat za dodavatele 
Titul, jméno, příjmení, funkce Ing. Radim Celecký, jednatel 

Dat um podpisu `11.2.2019 
HF,
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1 Nehodící se škrtněte



Notifikace zdravotnických prostředků 
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Číslo položky Název Podléhá notífikaci 
361302 Stěna úložná pro Sálovou obuv - kapacita 10 párů obuvi Ne 
361333 systém úložný pojízdný vč. 4 ks modulárních košů Ne 
361622 vozík Skříňkový pro převoz Sterilního materiálu Ne 
393401 lehátko vyšetřovací 2-dílné, výškově Zdvih., pojízdné Ano 
395402 Sedačka otočná výšk. zdvih. pojízdná, nosnost 150 kg Ne 
395403 sedačka otočná, výšk. zdvih., pojídzná, nosnost 150 kg Ne 
396001 křeslo Odběrové Ano 
396107 křeslo Odpočinkové S podnožkou (na kojení) Ne 
399014 zástěna 7-dílná, podvozek skládací Ne 
399016 zástěna 9-dílná, podvozek skládací Ne 
401002 lůžko 4-dílné el. polohování, výšk. Zdvih., pojízdné, vč. matrace 

(výška matrace min. 15 cm) Ano 
401010 lůžko 4-dílné el. polohování, výšk. zdvih., pojízdné Ano 
402000 postýlka novorozenecká pojízdná Ano 
405002 Stolek noční oboustranný s jídelní deskou pojízdný Ne 
410010 vozík nástrojový 2-podlažní Ne 
410012 vozník nemocniční (2× Zásuvka) Ne 
410030 stolek instrumentační výšk. zdvih. Ne 
410050 vozík pro ošetření novorozence (4x zásuvka) Ne 
410051 vozík víceúčelový (2x zásuvka uzamyk., police, nástavba) Ne 
410060 vozík vizitový (na porodopisy, uzamykatelný Ne 
410201 vozík servírovací 2-podlažní nerez Ne 
411526 vozík na čisté prádlo drátěný nerez Ne 
413606 vozík resuscitační Ne 
414428 stojan na misky s ohřevem pojízdný Ano 
414430 nádoba na odpad vč. pojízdného stojanu nerez Ne 
415403 váha kojenecká digitální Ne 
419301 schůdky 2-stupňové nerez Ne 
492115 nádoba na odpad kovová Ne 
492120 nádoba na třídění odpadu nášlapná, 2 vnitřní nádoby Ne 
495103 vozík úklidový Ne 
495104 vozík úklidový Ne 
495546 vozík na špinavé prádlo / odpad, 2 vaky vč. vík, nožní ovládání Ne 
495547 vozík na špinavé prádlo / odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání Ne 
496125 dávkovač mýdla Ne 
496126 dávkovač mýdla pákový Ne 
496127 dávkovač dezinfekce pákový Ne 
496337 zásobník papírových ručníků Ne


