Výzva
„Dodávka mobilního elektromechanického operačního stolu a transportních vozíků pro
Nemocnici Český Krumlov, a.s.“
2012

Výzva k podání nabídky
Veřejná zakázka

„Dodávka mobilního elektromechanického operačního stolu a transportních
vozíků Nemocnici Český Krumlov, a.s.“

1. Zadavatel:
Nemocnice Český Krumlov a.s.
Horní Brána 429
381 27 Český Krumlov
IČO: 26095149
zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460
www.nemck.cz

2. Předmět plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka
 1 ks mobilní elektromechanický operační stůl
 2 ks transportní vozík

3. Druh veřejné zakázky:
Veřejná zakázka malého rozsahu - § 12 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. , zákon o
veřejných zakázkách v platném znění.

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

400 000,-Kč (bez DPH)

5. Lhůta a místo předložení nabídek:
Uchazeči mohou své nabídky předkládat poštou nebo osobně v uzavřených,
zapečetěných, neprůhledných obálkách, na uzavření opatřených razítkem a podpisem
statutárního orgánu.
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Podání poštou:
Podání osobně:

na adresu Nemocnice Český Krumlov, a.s. – viz záhlaví výzvy
sekretariát ředitelství Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Obálky budou označeny tímto textem:
„Dodávka mobilního elektromechanického operačního stolu a transportních vozíků
pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“
Veřejná zakázka - NEOTVÍRAT“
Lhůta pro podání nabídek: uchazeči mohou své nabídky předložit do 17.12.2012,do 12.00
hod. Při doručení poštou je rozhodující prezentační razítko podatelny Nemocnice Český
Krumlov, a.s.. Včasné doručení je rizikem uchazeče. Opožděně doručené nebo podané
nabídky zadavatel neotevře a vrátí je neprodleně uchazeči. Odvolání zaslané nabídky je
možno písemnou formou nejpozději do termínu předložení nabídek.

6. Specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek:
Datum:
18.12.2012
Hodina:
8,30 hod
Místo:
Nemocnice Český Krumlov, a.s. , zasedací místnost Ředitelství
Zástupci uchazečů, kteří podali nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, jsou oprávněni
být při otevírání nabídek. Tito zástupci se prokáží prokazatelným způsobem, že jsou
v pracovně – právním či majetkovém vztahu u uchazeče.
Při otevírání obálek bude uchazečům sděleno:
- identifikační údaje uchazeče
- informace o tom, zda nabídka splňuje zákonné požadavky
(zpracování nabídky v českém jazyce a podpis návrhu smlouvy osobu
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče)
- informace o nabídkové ceně
- informace o údajích z nabídky odpovídající číselně vyjádřeným
dílčím hodnotícím kritériím
Hodnocení nabídek:
Datum:
Hodina:
Místo:

18.12.2012
9,00 hod
Nemocnice Český Krumlov, a.s., zasedací místnost Ředitelství.
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7. Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace - příloha k výzvě.
8. Kontaktní osoby:
Kontaktní osobou zadavatele pro tuto veřejnou zakázku je MUDr. Václav Šauer
(380 761 164, sauer@nemck.cz).
V Českém Krumlově, dne 3.12.2012.

____________________________
Mgr. Jaroslav Šíma
Předseda představenstva
Nemocnice Český Krumlov, a.s.

____________________________
MUDr. Jindřich Florián
Místopředseda představenstva
Nemocnice Český Krumlov, a.s.

příloha: Zadávací dokumentace
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Zadávací dokumentace
Veřejná zakázka

„Dodávka mobilního elektromechanického operačního stolu a
transportních vozíků pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“

1. Zadavatel:
Nemocnice Český Krumlov a.s.
Horní Brána 429
381 27 Český Krumlov
IČO: 26095149
zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu
v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1460
www.nemck.cz

2. Předmět plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka
 1 ks mobilního elektromechanického operačního stolu
 2 ks transportní vozík
Přesné vymezení veřejné zakázky je uvedeno v Příloze č. 1
zakázky - minimální technické požadavky zadavatele.

Charakteristika

3. Specifikace veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky musí splňovat minimální technické požadavky zadavatele
Dle Přílohy č. 1 Charakteristika zakázky - minimální technické požadavky
zadavatele.
Požadavky na varianty nabídky:
Zadavatel nepřipouští varianty nabídky

4. Doba a místo plnění veřejné zakázky:



Předpokládaný termín dodávky:
Místo plnění:

do 28.12.2012
Nemocnice Český Krumlov a.s.
Horní Brána 429, 381 27 Český Krumlov
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5. Prokázání kvalifikačních předpokladů:
Uchazeč je povinen prokázat splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů.
V případě, že tak uchazeč v rámci své nabídky neučiní, nebude jako nabídka
hodnocena.
I.

Základní kvalifikační předpoklady:
Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů uchazeče v rozsahu
ust.§ 53 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách v platném znění
(dále jen zákon). Základní kvalifikační předpoklady bude splňovat dodavatel:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch
organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví,
přijímání úplatků, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na
takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového
trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby; podává-li nabídku nebo žádost o účast zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad dle tohoto
písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území ČR, tak i ve vztahu k zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání dodavatele dle zvláštních předpisů nebo došlo k zahlazení
odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a
je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku nebo žádost o účast
zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad dle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území ČR, tak i ve vztahu k zemi svého sídla, místa
podnikání nebo bydliště
c) který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěže formou podplácení dle zvláštního právního předpisu
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo
insolventní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolventní
návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolventního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa dle zvláštních právních předpisů
e) který není v likvidaci
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v ČR tak
v zemi, sídla, místa podnikání nebo bydliště
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění,
a to jak
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h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a
příspěvku na státní politiku v nezaměstnanosti, a to jak v ČR, tak v zemi, sídla,
místa podnikání nebo bydliště
i) který nebyl v posledních třech letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření dle zvláštních právních předpisů ( a to
za předpokladu, že je dle § 54 písm. d) zákona požadováno prokázání odborné
způsobilosti, dle zvláštních právních předpisů); pokud dodavatel vykonává tuto
činnost prostřednictvím odborného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za
činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad i na tyto osoby
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
k) který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří
v posledních třech letech pracovali u dodavatele
l) který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů
s podílem akcií vyšším než 10%.
Způsob prokázání základních kvalifikačních předpokladů:
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů v souladu s ustanovením §
62 odst. 2 zákona předložením čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou
jménem dodavatele jednat, a to v originále nebo ověřené kopii.
II.

Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů uchazeče v rozsahu
ust.§ 54 písm a), b) zákona. profesní kvalifikační předpoklady bude splňovat uchazeč,
který předloží:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, čí výpisu z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán (tento kvalifikační předpoklad musí
povinně splněni uchazeč, pokud je právnickou osobou)
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující
příslušné živnostenské oprávnění (živnostenský list nebo výpis ze
živnostenského rejstříku) či licenci

Způsob prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:
Uchazeč prokazuje splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením originálu nebo
ověřené kopie příslušných dokumentů, ne starších 3 měsíců

6. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s ust. § 12 zákona č.
137/2006 Sb. ve výši 400 000,-Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je
stanovena jako cena maximální a nejvýše přípustná.
Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny pouze:
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dodání zboží dojde ke změně sazeb DPH
b) pokud zadavatel bude písemně požadovat dodání dalšího souvisejícího zboží, než
které je součástí této veřejné zakázky, a to na základě schváleného a písemně
potvrzeného souhlasu zadavatele.
Hodnotící komise zadavatele bude posuzovat nabídkovou cenu uchazeče v souladu s ust. § 77
zákona. V případě mimořádně nízké nabídkové ceny, si hodnotící komise zadavatele
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vyhrazuje právo písemně vyzvat uchazeče k jejímu písemnému vysvětlení.Jestliže vysvětlení
nebude hodnotící komisí zadavatele shledáno jako dostatečné či opodstatněné nebo uchazeč
nedoloží požadované vysvětlení ve stanovené lhůtě, nebude nabídka uchazeče hodnocena.

7. Způsob hodnocení nabídky:
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky. Pro hodnocení nabídek
použije hodnotící komise bodovací stupnicí v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je
dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky
v rámci dílčího kritéria. Pro číselně vyjádřitelná kritéria, pro která má nejvhodnější nabídka
minimální hodnotu kritéria (tj. nabídková cena), získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu,
která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce.
Pro kritéria, která nelze vyjádřit číselně (servisní služby), sestaví hodnotící komise pořadí
nabídek od nejvhodnější, po nejméně vhodnou a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a
každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění
dílčího kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce.
Jednotlivým dílčím hodnotícím kritériím jsou zadavatelem stanoveny váhy
v procentech podle jejich důležitosti pro konkrétní zadávací řízení tak, že jejich součet je
celkem 100.
Dílčí hodnotící kritéria:
 nabídková cena
váha 60%
 technické úroveň produktu
váha 20%
 servisní podmínky v záruční a pozáruční době
váha 20%
a záruční podmínky
Hodnotící komise přidělí jednotlivým údajům, které jsou předmětem hodnocení, body na
základě následující hodnotící škály:
1 až 20 bodů
21 až 40 bodů
41 až 60 bodů
61 až 80 bodů
81 až 100 bodů

= zcela neuspokojivé
= neuspokojivé
= dostatečné
= velmi dobré
= vynikající

8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude uvedena v CZK. Nabídková cena bude zpracována jako nejvýše
přípustná, v členění
- bez DPH
- samostatné DPH (vč. uvedení sazby)
- nabídková cena vč. DPH.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče spojené s plněním předmětu
veřejné zakázky. Nabídková cena bude stanovena se započtením veškerých nákladů, rizik,
zisku a finančních vlivů (vyjma DPH a inflace) po celou dobu realizace zakázky.
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Ke každému celku nabídky (dle Přílohy č. 1 zadávací dokumentace) bude uvedeno
samostatné cenové členění
- cena za dílčí celek bez DPH
- samostatně uvedené DPH za dílčí celek
- cena za dílčí celek s DPH.

9. Platební podmínky:
Fakturace bude provedena po předání celého předmětu dodávky bez vad. Doba
splatnosti daňových dokladů bude stanovena na min. 21 kalendářních dní ode dne doručení
daňového dokladu zadavateli.
Zálohy zadavatel neposkytuje.

10. Lhůta a místo předložení nabídek:
Uchazeči mohou své nabídky předkládat poštou nebo osobně v uzavřených,
zapečetěných, neprůhledných obálkách, na uzavření opatřených razítkem a podpisem
statutárního orgánu.
Podání poštou:

na adresu Nemocnice Český Krumlov, a.s. – viz záhlaví výzvy

Podání osobně:

sekretariát ředitelství Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Obálky budou označeny tímto textem:

„Dodávka mobilního elektromechanického operačního stolu a transportních vozíků
pro Nemocnici Český Krumlov, a.s.“
Veřejná zakázka - NEOTVÍRAT“

Lhůta pro podání nabídek: uchazeči mohou své nabídky předložit do 17.12.2012, do 12.00
hod. Při doručení poštou je rozhodující prezentační razítko podatelny Nemocnice Český
Krumlov, a.s.. Včasné doručení je rizikem uchazeče. Opožděně doručené nebo podané
nabídky zadavatel neotevře a vrátí je neprodleně uchazeči. Odvolání zaslané nabídky je
možno písemnou formou nejpozději do termínu předložení nabídek.
11. Specifikace data, času a místa otevírání obálek s nabídkami:
Specifikace data, času a místa pro hodnocení nabídek:
Datum:
18.12.2012
Hodina:
8,30 hod
Místo:
Nemocnice Český Krumlov, a.s. , zasedací místnost Ředitelství
Zástupci uchazečů, kteří podali nabídku do konce lhůty pro podání nabídek, jsou oprávněni
být při otevírání nabídek. Tito zástupci se prokáží prokazatelným způsobem, že jsou
v pracovně – právním či majetkovém vztahu u uchazeče.
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Při otevírání obálek bude uchazečům sděleno:
- identifikační údaje uchazeče
- informace o tom, zda nabídka splňuje zákonné požadavky
(zpracování nabídky v českém jazyce a podpis návrhu smlouvy osobu
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče)
- informace o nabídkové ceně
- informace o údajích z nabídky odpovídající číselně vyjádřeným
dílčím hodnotícím kritériím
Hodnocení nabídek:
Datum:
Hodina:
Místo:

18.12.2012
9,00 hod
Nemocnice Český Krumlov, a.s., zasedací místnost Ředitelství.

12. Ostatní podmínky:










Nabídky musí být podány písemně, v českém jazyce a podepsány osobou oprávněnou
jednat jménem či za uchazeče (dle výpisu z příslušného obchodního rejstříku).
Uchazečům se nepřiznává nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na tomto
řízení.
Uchazeč je povinen ohlásit do 5 dnů zadavateli změny, které nastaly po podání
nabídky a které se dotýkají údajů požadovaných zadavatelem.
V případě mimořádně nízké nabídkové ceny je na základě výzvy zadavatele uchazeč
povinen provést písemný rozklad cenové nabídky.
Počet vyhotovení: 1 x originál.
Reklamní materiály, obrazové provedení s komentářem apod. je považováno za
součást nabídky uchazeče. Nabídka musí být zabezpečena proti manipulaci
s jednotlivými částmi nabídky (svázána apod.)
Součástí nabídky musí být také návrh Kupní smlouvy.
Součástí nabídky musí být řádně vyplněna Příloha č. 4 ZD
Požadavek na strukturu nabídky:
1.
krycí list nabídky (uchazeč je povinen použít Přílohu č. 2 ZD)
2.
obsah nabídky
3.
doklady uchazeče o splnění kvalifikačních předpokladů požadovaných
zadavatelem
3.1. čestného prohlášení (§ 62 odst. 2 ZVZ)
3.2. ostatní
4.
návrh kupní smlouvy
5.
další dokumenty předkládané uchazečem
6.
vyplněná Příloha č. 4 ZD
7.
čestné prohlášení uchazeče (příloha č. 3 ZD)
8.
prohlášení o počtu stran

13. Obchodní podmínky:
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Uchazeč musí v nabídce doložit i návrh Kupní smlouvy, který bude podepsán osobou
oprávněnou jednat za uchazeče. Předkládaný návrh kupní smlouvy musí obsahovat kromě
podmínek tohoto zadání i uvedené smluvní podmínky:
 Přesná identifikace smluvních stran – uchazeč uveden v souladu s výpisem
z obchodního rejstříku, pokud uchazeč v obchodním rejstříku zapsán není, v souladu
jeho živnostenským oprávněním
 Přesné vymezení předmětu smlouvy – plnění bude řešeno odkazem na nabídku
uchazeče a zadávací podmínky zadavatele.
 Kupní cena – jako cena celková a konečná (celková cena bez DPH, DPH, cena vč.
DPH)
 Platební podmínky – dle zadávací dokumentace (na základě daňového dokladu,
vystaveného uchazečem nejdříve v den dodání a převzetí celého předmětu plnění bez
vad, platby budou provedeny v CZK a bezhotovostním převodem na účet uchazeče) .
 Místo plnění (sídlo zadavatele s uvedením konkrétního místa dle dohody s osobou
odpovědnou za převzetí předmětu plnění), doba plnění
 Záruční doba s požadavkem zadavatele na min. délku záruční doba 36 měsíců.
 Záruční podmínky.
 Smluvní pokuty v případě prodlení s plněním závazků smluvních stran (při prodlení
kupujícího při úhradě ceny díla nesmí být vyšší než-li 0,05% z dlužné částky za každý
den prodlení, maximálně do výše 1 % z ceny díla);
 Stanovení výslovné povinnosti prodávajícího poskytnout náhradu za poškození osob a
věcí při škodách, za které odpovídá prodávající;
 Dodání zboží s vadami je považováno za podstatné porušení smlouvy;
 Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku na náhradu škody;
 Závěrečná ustanovení
 Závazek smluvních stran k mlčenlivosti o všem, co se dozví v souvislosti s plněním
závazku.
Návrhy obou smluv nesmí vyloučit či omezovat oprávnění či požadavky zadavatele
v zadávací dokumentaci pro tuto zakázku.
Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče podepsán statutárním orgánem nebo osobou
k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče
(originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být součástí návrhu smlouvy. Předložením
nepodepsaného návrhu smlouvy nebo nepředložení zmocnění v požadované formě dle
předchozí věty není předložením řádného návrhu smlouvy a nabídka uchazeče bude
v takovém případě považována za neúplnou.
Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat vedle požadavků zadavatele uvedených
v zadávací dokumentaci i požadavky plynoucí z platných právních předpisů, které se vztahují
k plnění této veřejné zakázky.
14. Práva zadavatele:


Zadavatel si vyhrazuje právo:
- nevracet předložené nabídky
- vyloučit toho uchazeče, jehož nabídka nebude splňovat podmínky zadávací
dokumentace
- doplnit nebo změnit předmět zakázky a zadávací podmínky shodně pro všechny
uchazeče v zákonem určených lhůtách a s podmínkou zveřejnění
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- jednat o upřesnění konečného znění smlouvy (vyjma částí: cena, záruční
podmínky, základní požadavky dle Přílohy č. 1 ZD)
- zrušit zadávací řízení
 Uchazeč je povinen si vyjasnit případné nejasnosti před podáním nabídky.
Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek,
chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou
úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Veškeré dotazy uchazečů musí být provedeny
písemně a podepsány oprávněnou osobou uchazeče.

15. Kontaktní osoby, dodatečné informace k zadávacím podmínkám a prohlídka místa
plnění
Žádost o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám je možno podat a
doručit písemně kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek, nejpozději však 6 pracovních
dnů před uplynutím této lhůty.
Žádost o dodatečné informace musí být doručeny písemně na adresu zadavatele.
Kontaktní osobou zadavatele pro tuto veřejnou zakázku je prim. MUDr. Václav Šauer
(380 761 164, sauer@nemck.cz.
V Českém Krumlově, dne 3.12..2012.

____________________________
Mgr. Jaroslav Šíma
Předseda představenstva
Nemocnice Český Krumlov, a.s.

____________________________
MUDr. Jindřich Florián
Místopředseda představenstva
Nemocnice Český Krumlov, a.s.

Příloha č. 1 Základní požadavky zadavatele
Příloha č. 2 Krycí list nabídky
Příloha č. 3 Čestné prohlášení
Příloha č. 4 Servisní formulář
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Příloha č. 1
Charakteristika zakázky
- minimální technické požadavky zadavatele
Minimální technické požadavky zadavatele













Elektrické ovládání zdvihu pracovní desky v rozsahu 770-1070 mm (zdvih 300 mm).
Vyklápění pracovní desky Trendelenburg – antitrendelenburg min v rozsahu +/- 25°.
Čtyřsegmentová RTG transparentní pracovní deska – nožní, středový, zádový a hlavový
segment.
Vzájemné polohování jednotlivých segmentů - mechanické, zádový a nožní díl
s podporou plynových pružin.
Nožní segment výklopný min + 30°/ - 90°, zádový segment min + 50°/ - 30°.
Odnímatelný hlavový segment posuvný v podélné ose pracovní desky – výklopný,
výškově stavitelný.
Odnímatelné čalounění s antistatickým povrchem.
Stůl vybaven akumulátory pro provoz na bezpečné napětí nezávisle na síti a
s integrovanou nabíječkou; výdrž akumulátoru min 7 dnů při obvyklém zatížení stolu.
Signalizace stavu akumulátoru.
Ruční ovladač základních pohybů; záložní ovládání umístěno ve sloupku operačního
stolu.
Mobilita zajištěna v základně integrovanými kolečky – aretace stolu jedním pohybem.
Nerezový kryt základny stolu.

Transportní vozík
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