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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů

Předmět veřejné zakázky

„Modernizace a obnova kardiovaskulárního centra KZ – MN v 
Ústí nad Labem“

Název části zadávací dokumentace

ČÁST 3 (z celkem 4) KRYCÍ LIST NABÍDKY

Zadavatel veřejné zakázky

Krajská zdravotní, a.s. -  Masarykova nemocnice v  Ústí nad Labem, o.z.

Sociální péče 3316/12A

Ústí nad Labem, PSČ 401 13

                     

Šance pro váš rozvoj

Tento projekt „Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního 
kardiovaskulárního centra KZ – MN v Ústí nad Labem“ je spolufinancován Evropskou unií 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
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Projekt: 

„Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního centra 
KZ – MN v Ústí nad Labem“

ZADAVATELEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE  Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova 
nemocnice v Ústí nad labem, o.z.

Adresa: Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem PSČ 401 13
Kontaktní osoba: MUDr. Jiří Madar
Telefon: 477 114 005
Fax: 477 114 900
E-mail: jiri.madar@kzcr.eu

Předkládá uchazeč:

Uchazeč, sídlo/místo podnikání
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Čísla účtů:
Telefon:
Fax:
Mail:
Kontaktní osoba ve věci veřejné zakázky:
Telefon:
Fax:
Mail:

Dámy a pánové,

po prostudování vaší ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nyní my, náležitě oprávnění a níže podepsaní, 
nabízíme realizaci níže uvedené části VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, v rozsahu a za podmínek stanovených 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ včetně všech dodatků k ní vydaných za celkovou cenu:

Část Název přístroje
Nabídková 

cena bez DPH
Výše 

DPH 20% 
Výše 

DPH 10%
Nabídková 

cena vč. DPH

1 Angiografická linka

2
Kardiologický informační 
systém 

3
Echokardiograf - high-end 
třídy - doplnění

4
Ventilátor pro invazivní i 
neinvazivní UPV

5
Přístroj pro hemoeliminační 
metody kontinuální
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6
Přístroj pro řízenou mírnou 
hypotermii
Duplexní ultrazvukový 
přístroj
Bed-side echokardiograf 7

Intrakardiální echokardiograf 
(ICE)
Celkem za část 7
Elektrofyziologické 
záznamové vyšetření

8

9 Ablační jednotka

10
3D mapovací systémy 
(CARTO III, NavX)

xx Celkem 

a nikoli vyšší

a předkládáme vám za těchto podmínek tuto naši NABÍDKU zpracovanou v souladu se ZADÁVACÍ 

DOKUMENTACÍ.

Prohlašujeme, že souhlasíme se ZADÁVACÍMI PODMÍNKAMI  uvedenými ZADAVATELEM

v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.

Dále prohlašujeme, že jsme si před podáním NABÍDKY vyjasnili všechny potřebné technické údaje, 
které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných služeb a dodávek v souvislosti 
s plněním této VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme 
si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V _________________ dne __.__.____

podpis uchazeče




