
Příloha č. 4 DZD/Příloha č. 1 KS

STANOVENf NABÍDKOVÉ CENY

"I mu no he máto logický analyzátor"

R ekap itu lace  nab ídkové  ceny

Metoda Cena za 1 vyšetření bez DPH Cena za 1 vyšetření vč. DPH Celková cena za rok bez DPH Celková cena za rok vč. DPH Celková cena bez DPH za 6 roků Celková cena s DPH za 6 roku

K S A B O + R h D

SCP s poo lo vaným i e rytro cyty

Celková nabídková cena *) 399 713,17 Kč 462 421,64 Kč 2  398 279,02 Kč 2 774 529,83 Kč

Pokyny k vyplnění přílohy "Stanovení nabídkově c©ny": Účastník stanoví cenu zajedno vyšetření/METODU, která obsahuje veškeré náklady spojené se všemi postupy vedoucími k vydání výsledku {spotřeba diagnostických souprava všech potřebných roztoku, veškerý materiál na
zajištění kalibrací a kontrol, opakování vyšetření, atd).

Do nabídkové ceny musí být zahrnuty všechny náklady související s plněním předmětu veřejné zakázky, tj. zejména dopravu zboží do místa plnění, naloženi, složeni, obaly, pojištěni béhern dopravy, clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, validace, kalibrace 
nebo jiných vzstupních měření, zkoušku dlouhodobé stability, recyklační poplatek u zboží, kterému dle zákona o odpadech podléhá, a všechny další povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek).

*) Parametr hodnocení
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET* 

"Imunohemalologický analyzátor"
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Celkem veškeré reagencie (IVD)

Obchodní název**
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Katalogové
nebo

objednací číslo

Spotřeba Nákupní cena Nákupní cena Nákupní cena Nákupní cena
baleni (MJ)/rok bez d p h Vč. DPH bez DPH Vč. DPH Poznámky

* * * * (Kč/balení (M l)) (Kč/balení (MJ)) (Kč/rok) (Kč/rok)

řtt s ;  A 'Il H M Ï?  07 IXW IS'i A 'i 1

Nabídková cena ce lk em /lro k
Nabídková cena celkem za rozhodnou dobu 6 leť

Celkem veškerý SZM a další 
spotřební materiál

Galileo Mic ro plat cs (bare od od)
PBS Concentrate Sussex (metoda KSABQ + RhD)

PBS Conuenl lale Sussex (metoda SCP)

Nabídková cena ce lk em /l rok
Nabídková cena celkem za rozhodnou dobu 6 let**

Celkem za veškeré reagencie,SZM  
a další spotřební materiál

Celková nabídková cena ce lk em /l rok 599 713,17 462 421,64

Celková nabídková cena celkem  za rozhodnou dobu 6 le t* *** ** 2 398 279,02 2 774 529.S3

Pozn.:

* dodavatel vyplní bílou a žlutou část tabulky; řádky lze doplňovat dle potřeby. Dodavatel po vloženi řádků doplní vzorce vc sloupcích I. J. K a součtové vzorce v řádcích 'cclkcni". ¿a správnost d op luč ni vzorců ve vložených řádcích a součtových vzorců nese odpovědnost dodavatel.

** Sdíjiiáslí do dávky bud« vrtilo d i« gn os lik vešit rrý sptil Tc tmi irialrriál nutný pm zajištění slarmve ní výslrdltn vyšel řr ni - uvrsl ti berný ná/rv napr.: Italilirařni ro/ltilt, Itonl ml ní lo/lolt, prolai ho vad ro/ltik, s|iolřWmi rnaloiiál, trslaliií iTialrriál, papir do tiskárny a jiné
***  Llvest veškere položka/, ktere je nutně clo dovát kupujícímu pro požadované spektrum vy šetiěni /METODY a Technické specifikace včetně kontrolních materiálů, provozních roztoků (piomývaci roztoky, diluenrty a jiné provozní kapaliny), dalších spotřebních materiálů vč. uživatelsky měněného m ateriálu; obchodní název bude uváděn v 
rámcitakturace.
****  Spotiíeba je stanovena na základě předpokládaných počtů jednotlivých vyšetřeny METODY a na zaklade frekvence prováděni interní kontroly kvality uvede ne u každé metody.

* * * * «způsob vyšetřováni a zpracováni vzorků: Práce v laboratoři: nepřetržitý1 provoz 7 dni v týdnu po dobu 21 hod.

♦-ř-íř-tř-Nubulkovů cenu celkem za dobu 6 lei v položkovém rozpočtu musí byl shodná scelkovou nabídkovou cenou ¿j  rozhodne období stanovenou nu požadovaný počel vySelřern uvedených v iJbulce Stanoveni nabídkové ceny Metody.

* ** ** **  LIDI; Uvecfte v případě, že je u zdravotnického prostředku legislativně vyžadován či je výrobcem přidělen.
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