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VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„Nástroje pro endoskopii Ligátory a jednorázové klipy“

Název zadavatele: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
IČO zadavatele: 272 56 391
Kontaktní adresa zadavatele: Žižkova 146, 280 02 Kolín lll~
Osoba zastupující zadavatele: MUDr. Petr Chudomel, MBA, předseda představenstva
Telefon/fax:
e-mail:

Požadavky zadavatele:
Přímé dodávky materiálu pro endoskopické centrum (ligátory a jednorázové klipy) Po dobu dvou (2) let od
podpisu příslušné smlouvy, resp. dodávky materiálu pro endoskopické centrum prostřednictvím
konsignačních skladů, dle následující skupinové specifikace:

- Hemostatické klipy předpjaté, délka 155 cm
- Hemostatické klipy předpjaté, délka 235 cm
- Ligační zařízení pro lígaci varixů

Technická specifikace předmětu zakázky:

Hemostatické klipy předpiaté, délka 155 cm
• jednorázové preloadované hemostatické klipy
• opakovatelné otevření a zavření
o bezpečnostní zamykací mechanismus

snadné ovládání
‘ hmatová zpětná vazba na ovládací ručce pro kontrolovatelné umístění klipu
• rozpětí branží minimálně 11 mm
‘ délka zavřeného klipu do 15 mm
‘ délka katetru 155 cm
‘ plně kontrolovatelná plynulá rotace klipu 1:1 pomocí ručky a katetru
‘ ovládání rotace operatérem, ale i sestrou
‘ klinická indikace profylaktického klipování
. MRI kompatibilita dle normy ASTM F2503
‘ klinicky ověřený hemostatický klip
. musí splňovat všechny požadavky na provedení bezpečného lékařského zákroku
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Hemostatické klipy předpjaté, délka 235 cm
• jednorázové preloadované hemostatické klipy
• opakovatelné otevření a zavření

bezpečnostní zamykací mechanísmus
snadné ovládánĺ

• hmatová zpětná vazba na ovládací ručce pro kontrolovatelné umístění klipu
. rozpětí branží minimálně 11 mm
• délka zavřeného klipu do 15 mm
‘ délka katetru 235 cm
. plně kontrolovatelná plynulá rotace klipu 1:1 pomocí ručky a katetru
. ovládání rotace operatérem, ale i sestrou
• klinícká indikace profylaktického klipování
. MRI kompatibilita dle normy ASTM F2503
. klinicky ověřený hemostatický klip
‘ musí splňovat všechny požadavky na provedeni bezpečného lékařského zákroku

Liqační zařízení pro li~aci varixů
. sada pro endoskopickou ligaci jícnových varixů
. minimálně 7 lígačních kroužků
• materiál kroužků bez latexu pro minimalizaci rizika alergické reakce
. distální průměr 8,6 mm - 12 mm
. oplachový port s luer lockem a hadičkou
. integrovaný kanál pro připojení oplachové pump
. ovládací ergonomická rukojet‘ s akustickou a mechanickou zpětnou vazbou (řízené a kontrolovatelné

uvolnění lígačnich kroužků)
. vizuální označení předposledního kroužku (vilné barvě)
‘ zajišťovacĺ pásek k upevnění rukojeti k endoskopu)
. snadná ovladatelnost hlavice setu
. spouštěcí a ovládací kovové lanko
. jednorázové
o pravoúhlý tvar kroužků
. průhledný cap s dostatečně širokým jasným zorným polem
‘ musí splňovat všechny požadavky na provedení bezpečného lékařského zákroku

Další požadavky:
Předmětem nabídky může být pouze materiál, který je uveden v platném číselníku VZP. V případě uvedení
neplatného kódu VZP (ZUM) si zadavatel vyhrazuje právo vyloučit danou skupinu nabízených materiálů z
hodnocení.

Zadavatel požaduje, aby veškerý nabízený materiál byl ve shodě s příslušnými zákonnými normami
upravujícími kvalitu a bezpečnost při jeho používání. Toto stvrdí účastník ve své nabídce předložením
platných prohlášení .0 shodě nabízeného zboží, vydaných dle legislativy evropské či národní.
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Nástroje pro endoskopii Ligátory jednorázové klipy
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CENOVÁ NABjDKA



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Boston Scientific Česká republika s.r.o,
iČo: 25635972,
se sídlem Praha 5 - Smíchov, Karla Engliše 32 19/4, psč 15000.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56799

jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „Nástroje pro endoskopii — Ligátory a

jednorázové klipy“ vypsanou Oblastní nemocnicí Kolín, a.s., nemocnice Středočeského

kraje, iČo: 27256391, Žižkova 146, 280 02 Kolín III., čestně prohlašuje, že v rámci této
veřejné zakázky nebude využívat poddodavatele.

V Praze dne 2.5.2019

. Digitally signed by Ing.Ing. Michaela Michaela Škoda Luftová

Škoda Luftová~

Ing. Michaela Škoda Luftová

Boston Scientific Česká republika s.r.o.

prokuristka
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