Nemocnice Nymburk s. r. o.
Boleslavská 425, 288 01 Nymburk
tel.: 325 505 111, fax: 325 512 737
IČ: 287 62 886, DIČ: CZ28762886
www.nemnbk.cz

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
Název veřejné zakázky:

Vzdělávání zdravotníků - práce s NIS WinMedicalc
1./ Identifikační údaje zadavatele :
Zadavatel:
se sídlem
tel :
fax:
e-mail:
IČ:
DIČ :
bankovní spojení :
statutární zástupce:
kontaktní osoba:

Nemocnice Nymburk s. r. o.
v Nymburce, Boleslavská 425, PSČ 288 01
325 505 264
325 512 737
reditelstvi@nemnbk.cz
287 62 886
CZ287 62 886
226911077/0300
JUDr. Alice Opočenská,jednatelka a ředitelka
Ing.Miroslav Hladílek, vedoucí OE úseku

2./ Druh a předmět veřejné zakázky:
Zadavatel vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu.
Druhem veřejné zakázky dle z.č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách , ve znění pozdějších
předpisů, je veřejná zakázka malého rozsahu na služby.
Předmětem plnění zakázky jsou čtyři vzdělávací okruhy zaměřené na sestry ,lékaře
ambulantního a lůžkového oddělení nemocnice a práce s modulem vykazování :
-

Hlavní náplní vzdělávací aktivity Práce s NIS WinMedicalc pro sestry je především
evidenční systém pacientů a práce s ním, systém klinických událostí, objednávkový
systém, vystavování a správa žádanek, sesterská dokumentace a správa regulačních
poplatků – rozsah 24 hodin pro dvě skupiny celkem 48 hodin

-

Hlavní náplní vzdělávací aktivity Práce s NIS WinMedicalc pro lékaře
ambulance je především vedení lékařské dokumentace, správa objednávek,
vykazování péčí, tvorba odpovídajících šablon (např. lékařských zpráv) a
evidence pacientů. – rozsah 24 hodin
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-

Hlavní náplní aktivity Práce s NIS WinMedicalc pro lékaře na lůžkovém
oddělení je vedení lékařské dokumentace, tvorba odpovídajících šablon,
vykazování péče, DRG (Diagnosis Related Group - způsob vykazování
výkonů) a evidence pacientů. Rozsah 24 hodin pro dvě skupiny celkem 48
hodin

-

Hlavní náplní aktivity Práce s modulem vykazování NIS WinMedicalc je
problematika evidence pacientů a odpovídající vykazování péče a DRG
(Diagnosis Related Group - způsob vykazování výkonů). Rozsah 24 hodin

3./ Doba plnění veřejné zakázky
Zahájení plnění zakázky :
Ukončení plnění zakázky :

28.2.2014
31.3.2014

4./ Místo plnění veřejné zakázky
Nemocnice Nymburk s.r.o., Boleslavská 425, Nymburk
5./ Obchodní podmínky
Zadavatel stanovil obchodní podmínky pro realizaci zakázky , a to formou uzavření Smlouvy
o poskytování vzdělávacích aktivit dle ust. § 269,odst. 2,
zákona 513/1991 Sb.,Obchodního zákoníku ve smyslu pozdějších předpisů.
6./ Platební podmínky
Objednatel bude hradit služby,které zhotovitel poskytl na základě řádně vystavené faktury –
daňového dokladu, splňující veškeré náležitosti dané platnými právními předpisy .
Splatnost faktur bude činit nejméně 30 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury
7./ Zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována jako cena nejvýše přípustná.
Uchazeč uvede nabídkovou cenu v korunách českých (Kč) v členění :
Cena bez DPH
8./ Lhůta pro podání nabídek
lhůta pro podání nabídek je stanovena zadavatelem do dne 27.2.2013 do 10,00 hod.,
9./ Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace
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Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Kvalifikaci
splní dodavatel, který prokáže splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů :
A/ Čestné prohlášení,kterým uchazeč prohlašuje, že splňuje požadavky dané ust. § 53 odst.1
zákona č.137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách
B/ Čestným prohlášením ,kterým uchazeč prohlašuje,že má oprávnění vykonávat vzdělávací
aktivity zapsané v živnostenském rejstříku .
10./ Hodnotící kritéria
Zadavatel zvolil za základní kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky kritérium nejnižší
nabídkové ceny. Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu za splnění předmětu
veřejné zakázky bez DPH.
11./ Výzva k podání nabídky na realizaci zakázky
Zadavatel tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na realizaci zakázky
Vzdělávání zdravotníků – práce s NIS WinMedicalc
Řádně podané nabídky nebudou uchazečům vráceny
Zadavatel prohlašuje, že poskytnuté údaje o jednotlivých uchazečích považuje za důvěrné a
bude je využívat jen pro účely tohoto řízení
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny
nabídky, nebo výběrové řízení bez uvedení důvodu zrušit.
12./ Zpracování nabídky
Nabídky je třeba podávat pouze v českém jazyce , dle požadavků zadavatele , na adresu
zadavatele
13./ Požadavky na formální členění nabídky
-

titulní strana
doklady o prokázání kvalifikace
cenová nabídka

V Nymburce, dne 14.1.2014
JUDr. Alice Opočenská
Jednatelka a ředitelka
Nemocnice Nymburk s.r.o.
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