POPTÁVKA
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě,
Na Bělidle 7, Ostrava, IČ 71009167, poptává:
nákup ochranných prostředků pro pracovníky KHS MSK – směrnice IHR
Dodávka bude zahrnovat:
 Filtrační polomaska typ FFP3 60 ks
 Filtroventilační jednotka s kuklou 6 ks (EN 12 941)
 Příslušenství k filtroventilační jednotce s kuklou (set) 6 ks
 Rukavice ochranné protichemické 15 párů
 Celotělový ochranný oděv s kapucí, 15 ks (ČSN 14 126, 14 605)
 Ochranné návleky na obuv 50 párů
 Bioset D1 (maska FFP3, ochranné brýle, kombinéza) 15 souprav
v maximální ceně: .108 000.- vč. DPH
Podmínky dodávky:
1. dodávka na pracoviště Ostrava
2. uvedení doby exspirace a jednotkové ceny jednotlivých druhů OP
3. možnost upřesnění počtu OOPP v jednotlivých velikostech ze strany KHS
4. zaškolení pracovníků KHS v obsluze OOPP
5. podmínky dodání náhradních dílů
Kritériem hodnocení bude:
 Cena odpovídající kvalitě (70%)
 Doba dodávky (od podepsání smlouvy do předání 5%)
 Doba exspirace (20%)
 Zaškolení pracovníků KHS v obsluze OOPP (5%)
Informace (konzultace) poskytne:
MUDr.Irena Martinková, vedoucí odboru protiepidemického, tel:595 138 114, e-mail:
irena.martinkova@khsova.cz
MUDr.Petr Kopřivík, tel: 554 774 120, e-mail: petr.koprivik@khsova.cz
Nabídky zasílejte:
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, podatelna, Na
Bělidle 7, 702 00 Ostrava
nebo mailem: podatelna@khsova.cz
Termín ukončení poptávkového řízení: 11.10.2013 v 10 00. hod.
O výsledku výběrového řízení budou uchazeči vyrozuměni písemně.

Ing. Jaroslav Vích, v. r.
náměstek ředitele pro ekonomicko provozní činnost

Doplnění podmínek výběrového řízení:
Na základě dotazů doplňujeme a upřesňujeme podmínky výběrového řízení následovně:











Filtrační polomaska typ FFP3 60 ks - FFP3 dle ČSN EN 149+A1; na 1 použití
Filtroventilační jednotka s kuklou 6 ks (EN 12 941)- mělo by se jednat o
ochranu pracovníků, kteří přichází do styku s rizikovými látkami biologické
povahy, bakteriemi a viry, kukla by měla umožnit pracovníkovi pohyb a práci v
ohnisku infekce a být dekontaminovatelná a opakovaně použitelná
Příslušenství k filtroventilační jednotce s kuklou (set) 6 ks - příslušenství
zahrnuje upevnění FVJ, nabíječku, náhradní baterie, propojovací hadice, filtry
včetně náhradních náplní apod.
Rukavice ochranné protichemické 15 párů -rukavice ochranné ČSN EN 3741,2,3:2004 ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům
Celotělový ochranný oděv s kapucí, 15 ks - celotělový ochranný oděv na jedno
použití, EN 14 126:2003 Ochranné oděvy-všeobecné požadavky, Type
3 EN14605 Liquid tight suit,• Type 4 EN14605 Spray tight suit, Type 5 EN ISO
13982-1 Dry particle suit
Ochranné návleky na obuv 50 párů - návleky na obuv lýtkové, s protiskluzovou
úpravou
Bioset D1 (maska FFP3, ochranné brýle, kombinéza) 15 souprav - brýle
ochranné uzavřené, odolné proti mechanickým i chemickým vlivům , maska FFP3
dle ČSN EN 149+A1; na 1 použití, celotělový ochranný oděv na jedno použití EN
14 126:2003, návleky na obuv

KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
MUDr. Petr Kopřivík

