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Orlickoústecká nemocnice
Čs. armády 1076
532 03 Pardubice
MUDr. Jiří Řezníček

NABÍDKA PŘÍSTROJOVÉ TECHNIKY
PŘEDMĚT NABÍDKY:
FETÁLNÍ MONITOR STAN S

41

Nabídku vypracoval Radek Nešpor, ředitel Hospital Sales, dne 27.6. 2017
MSM, spol.s r.o., Lhota u Příbramě 13, 261 01 Příbram,
zapsáno do OR dne 26. 4. 1993 u Městského soudu v Praze, odd. C, vl. 19801
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

FIRMA:

MSM, spol. s r.o.

IČO:

47546999

DIČ:

CZ47546999

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

Lhota u Příbrami 13, 261 81 Příbram

ZAPSÁNO:

Zápis do OR dne 26. dubna 1993
u Městského soudu v Praze, odd C, vl. 19801

ADRESA PRO KORESPONDENCI:

Poštovní přihrádka 120, 261 81 Příbram

TELEFON:

318 620 782, 318 620 603, 318 628 649

FAX:

318 635 213

E-MAIL:

msm@msmgroup.eu

NAŠE STRÁNKY:

www.msmgroup.eu

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Komerční banka a.s., pobočka Příbram

ČÍSLO ÚČTU:

878880237/0100

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:

MUDr. Jaroslav Bakstein, jednatel společnosti
Vladimír Pušec, jednatel společnosti

NABÍDKU VYPRACOVAL:

MVDr.Radek Nešpor, ředitel Hospital Sales

KONTAKT:

tel.: 724 339 365, e-mail: radek.nespor@msmgroup.eu
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Technický popis

NEOVENTA
STAN S41
FETÁLNÍ MONITOR
_ systém spojující intrapartální
kardiotokograf a analyzátor ST úseku
fetálního EKG
_ vyšší senzitivita a specifita metody
v porovnání s klasickou
kardiotokografií
_ včasná identifikace hrozící hypoxie
plodu
_ kontinuální snímání fetálního EKG a
srdeční frekvence pomocí skalpové
elektrody
_ automatické vyhodnocování změn
ST úseku fetálního EKG
_ možnost zevního snímání srdeční
frekvence plodu pomocí ultrazvukové
sondy
_ možnost monitorace dvojčat a
trojčat
_ monitorace děložní aktivity externím TOCO snímačem nebo interním snímačem intrauterinního tlaku
(IUP)
_ možnost volby mezi tiskem záznamu laserovou tiskárnou nebo „on-line“ pomocí tepelného zapisovače
_ možnost vkládání pacientských dat (jméno, rodné číslo) a dalších údajů a jejich tisku společně se
záznamem

TECHNICKÉ ÚDAJE
Obrazovka – dotyková 12,1´´
Monitorované parametry
Duální srdeční frekvence (monitorace dvojčat)
50 - 210 tepů/min (externí snímání)
30 - 240 tepů/min (FEKG)
Fetální EKG s automatickou analýzou ST úseku
Sonda – 12-ti krystalová, 1 nebo 2 Mhz
Délka záznamu – 800hodin
CTG analytické funkce – ano, zabudované
USB možnost ukládání – ano, volitelně
Centrální monitorovací stanice – Ethernet RS 232
Monitorace trojčat – ano, volitelně
Bezdrátové připojení – integrováno, bez základny
Maternální parametry- pulz, SPO2,teplota, NIBP,respirace ,MECG
ST analýza – ano
Napájení
síť 220 - 240 V / 50 Hz, baterie
Baterie – ano, volitelně
Rozměry (monitor) 230 x 340 x 270mm
Hmotnost (bez podvozku) 6,5kg
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CENOVÁ NABÍDKA

code

název
kusů cena bez DPH DPH 21% Cena včetně DPH
Fetální monitor STAN S 41
1
1 088 533 228 592
1 317 125

Celkem bez DPH
DPH15%
DPH 21%
Celkem s DPH
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1 088 533 Kč
0 Kč
228 592 Kč
1 317 125 Kč

DALŠÍ USTANOVENÍ
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka na přístroj činí 24 měsíců ode dne instalace na pracovišti objednatele.
Záruka na příslušenství (např. snímače, kabely apod.) a akumulátory činí 6 měsíců ode dne instalace.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé nevhodným zacházením, nedbalostí, nehodou, živelní pohromou
nebo úmyslně způsobené.
Dále nelze uplatnit záruku, pokud byl přístroj používán k jiným než určeným účelům nebo nebyl používán
v souladu s návodem k použití.

DODACÍ PODMÍNKY
Dopravu přístroje na místo instalace, vlastní instalaci a zaškolení obsluhy zajistí pracovníci zhotovitele bezplatně.
Termín dodání dle kupní smlouvy.

SERVIS
Záruční i pozáruční servis zajišťují vyškolení servisní technici dodavatele. Nástup na opravu garantujeme do 48
hodin od nahlášení poruchy, přičemž svátky a dny pracovního volna se do této lhůty nezapočítávají.
Požadavek na servis lze nahlásit písemně, telefonem, faxem nebo E-mailem (přímo na e-mailovou adresu
msm@msmgroup.eu nebo s použitím formuláře na internetové adrese http://www.msmgroup.eu).
Záruční servis je při splnění záručních podmínek a uznání záruky bezplatný.
Podmínkou přijetí přístroje na servis je, aby přístroj, jeho součásti a příslušenství byly čisté, tj.dekontaminované a
dezinfikované.
Výrobce doporučuje pravidelné servisní prohlídky dle zák. č. 123/2000 Sb. jedenkrát ročně.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Platba dle kupní smlouvy.

PROHLÁŠENÍ
Prohlašujeme, že přístroj tak, jak je uveden v této nabídce, je kompletní a plně funkční, je schválen
pro prodej v České republice a součástí jeho dodávky je i uživatelský manuál v českém jazyce.

PLATNOST
Tato cenová nabídka platí do 31. 12. 2017 a ruší se jí platnost cenové nabídky č. OPPOP:20170518-76/1.
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CERTIFIKÁTY A ŽIVNOSTENSKÉ LISTY
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