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Dodávka nočních stolků s jídelní deskou pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Datum vyhlášení:

10. 1. 2021

Evidenční číslo:

VZ01/2021

Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávky nočních stolků s jídelní deskou pro
Nemocnici Nymburk s.r.o.“ jsou dodávky nočních stolků s jídelní deskou dle této technické
specifikace po dobu 24 měsíců.
Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od
uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce
zboží a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy v zadávací dokumentaci.
Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti
uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu,
technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který
nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty ve sloupci „C“, bude tato
skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze
zadávacího řízení.
Pokud ve sloupci "C" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít – účastníci
uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na
technickou dokumentaci).
A
Název zařízení,
subsystému,
fyzikálně-technické
vlastnosti

B

Popis

C

D

Požadovaná hodnota

Účastník vyplní dle typu
požadavku: skutečnou
hodnotu parametru
plnění/název položky
resp. / odkaz na položku
č. v nabídce/ANO/NE
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Název

Technická
specifikace

Instalace

ÚČASTNÍK DOPLNÍ
OBCHODNÍ NÁZEV

noční stolek s jídelní deskou
kovové provedení, jednoduše čistitelná
konstrukce stolku

ANO

ANO/NE

pojízdný, na kolečkách, min. 2 kolečka
brzditelná

ANO

ANO/NE

oboustranný

ANO

ANO/NE

stabilní

ANO

ANO/NE

odolná (HPL nebo ABS) horní plocha a jídelní
deska s postranními lištami či zvýšenými
okraji zamezujícími pádu položených
předmětů

ANO

ANO/NE

integrovaná plynule výškově stavitelná
jídelní deska s plynovou pružinou,
naklopitelná pro čtení i psaní,
s automatickou aretací výšky a náklonu pro
bezpečné a jednoduché ovládání

ANO

ANO/NE

rozměry jídelní desky vhodné pro standardní
tác s jídlem (53 x 34 cm – vnitřní rozměr),
nosnost jídelní desky min. 7 kg

ANO

ANO/NE

provedení stolku – nahoře zásuvka
s kvalitním výsuvem na ložiskách nebo
lištách, uprostřed police, dole uzamykatelná
skříňka s dvířky

ANO

ANO/NE

barva

bílá

ANO/NE

veškeré stěhovací služby součástí dodávky

ANO

ANO/NE

kompletní instalace, uvedení zařízení do
provozu

ANO

ANO/NE

Návod k obsluze

návod k obsluze (v ČJ) k nabídce

přiložit k nabídce

ANO/NE

CE certifikát

CE certifikát k nabídce / ES Prohlášení o
shodě

přiložit k nabídce

ANO/NE

Prospekty přístroje

prospekt či podrobná dokumentace
k nabídce, datový list apod.

přiložit k nabídce

ANO/NE

24 měsíců

ANO/NE

ano, včetně všech náhradních dílů

HODNOTA

uvést kontakt

HODNOTA

délka záruky
Servis

po dobu záruky zdarma
kontakt na autorizovaný servis v ČR, který
bude provádět servis zařízení
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uvést dobu pro odstranění vady od
nahlášení

max. do 30 dnů

HODNOTA

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh
obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že
umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat
požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.
Cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky.

V Nymburce dne 13. 1. 2021

Ing. Barbora Šimůnková
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