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KARTY INVESTIC K INVESTIČNÍMU PLÁNU NA ROK 2018
NEMOCNICE PELHŘIMOV
Název investice

Ultrazvukový přístroj

Cena (v Kč)

Popis hodnocení, zdůvodnění
potřebnosti investice

Zdroj
financování

1290000

Stávající ultrazvukový přístroj ProFocus 2202
v.č. 1884846 je na urologické ambulanci
používán každodenně od 9/2008. V současné
době přístroj vykazuje závady, které brání jeho
spolehlivému a bezpečnému užívání v souladu s
jeho účelem. Závady se projevily na dvou
sondách, jejichž oprava je vzhledem ke stáří a
technickém stavu přístroje nerentabilní, servisní
podpora je na tento přístroj ukončena.
Vzhledem k akutní situaci, kdy jediným
možným diagnostickým vyšetřením na
urologii je za pomoci ultrazvukového
přístroje, žádáme o schválení výjimky
z Pravidel rady Kraje Vysočina pro zadávání
veřejných zakázek č. 07/17 ze dne 15. 5. 2017
a pořízení ultrazvukového přístroje napřímo,
tedy nákup bez veřejné zakázky. Důvodem je
urychlení nákupu, abychom byly schopni
zajistit neodkladné vyšetření pacientů. Při
nákupu přístroje s vypsáním zakázky se
termín dodání může pohybovat okolo 3
měsíců.
Po jednání se současným dodavatelem
ultrazvukového přístroje s firmou Medkonsult,
s.r.o., jenž je prvotřídním dodavatelem
ultrazvukové techniky v oboru urologie, nám byl
nabídnut přístroj dánského výrobce B-K Medical
bk Specto jako optimální náhrada za stávající
neopravitelný přístroj ProFocus 2202. Přístroj
včetně potřebných sond nám byl nabídnut
v celkové ceně 1.332.331,- vč. DPH. Po jednání
se zástupci firmy se nám podařilo vyjednat slevu
na konečnou cenu 1.288.287,- vč. DPH
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Navíc firma Medkonsult, s.r.o., je dodavatelem
urodynamického systému UromicSamba, který je
také využíván na urologické ambulanci
v návaznosti na ultrazvukové vyšetření. Jednotný
dodavatel zdravotnické techniky je výhodou pro
servisní zásahy a následné provádění
bezpečnostně technických kontrol.

Pozn.: Jeden řádek v tabulce je jedna majetková položka (projekt). Karty vkládejte do jedné tabulky, tuto tabulku si dle potřeby prodlužte vložením řádků.

Vyhotovil: Adam, ing. Městka
Dne: 26.7.2018
Pozn.: Přílohy se použijí pouze v případě, že bude investice zahrnovat více majetkových položek (např. v rámci větších projektů spolufinancovaných z EU).

