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Nabídka prodeje multidetektorového celotělového CT přístroje
Vážení,
Univerzita Karlova, jejíž je 3. lékařská fakulta součástí, má ve vlastnictví Multidetektorový
celotělový CT přístroj se speciálním zaměřením na vyšetřování srdce a cév (z roku 2010),
jehož přesná specifikace je uvedena níže:
Brillance iCT – 256 multislice CT
• Essence technologie
- iMRC rentgenova trubice se segmentovanou anodou a spirálním ložiskem
- Nono – Panel detektorová technologie
- RapidView rekonstrukce na bázi quad- core procesorů a Fast Preview
• má 256 řad detektoru ( Smart Focal Spot), disponuje 8 cm širokým detektorem (128
kanálů) s rychlostí rotace 0.27 s
• 120 kW generátor
• 10-1000 mA
• Eclipse Dose Right kolimátor
• AVA stenosis pro pracovní stanici
Součástí vybavení jsou zařízení umožňující provoz CT přístroje vč. softwarového vybavení
(step + shoot cardiac pro ICT), Brilliance Portal vč. licencí pro postprocesing CT vyšetření
srdce.
• Scan Tools Pro- doplňková sada nástrojů obsahující funkce DICOIM, Modalita
Worklist, DVD Archive, Dual Monitor konfiguraci.
• Řídící box – ovladače a displeje pro gantry o průměru 700 mm a stůl pacienta model
SN 50165 o rozměrech 2555*500*650 mm
• Hlavní počítač s pamětí 4,0 GB RAM s 2 barevnými plochými LCD monitory, levý
monitor pro skenování operace a pravý monitro pro dodatečné zpracování
• Archivace obrazů podle modelu DICOM 3.0 umožňující propojení skenerů, pracovní
stanice a tiskárny kompatibilní s DICOM 3.0
• Portal CT Reporting – informační program umožňující vytváření zprávy o pacientech
vč. vyplnění údajů o a pacientech, rizikové faktory, hodnocení pro tisk
• Dále k přístroji patří injektor Stelland Dual pro kontrastní látku.
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Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Vás tímto vyzývá k podání nabídky na koupi
předmětného přístroje, přičemž demontáž a odvoz přístroje by proběhly na Vaše náklady.
Minimální přípustná výše nabídky na koupi předmětného přístroje, která byla rovněž
stanovená znaleckým posudkem jakožto jeho cena obvyklá, činí 9.717.000,- Kč. Vaši
nabídku s vyjádřením zájmu o koupi předmětného přístroje, prosím, zašlete písemně na
adresu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Ruská 87, 100 00 Praha 10 nebo e-mailem na
adresu jana.muzikova@lf3.cuni.cz ,, a to nejpozději do 16.8.2017.
Upozorňuji, že tato nabídka není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku, ani veřejnou
nabídkou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ani žádným jiným návrhem
na uzavření smlouvy či jiným obdobným právním jednáním.
Děkuji Vám za zaslání nabídky a jsem s pozdravem.
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