Příloha č. 2
Zadávací dokumentace pro zavedení dynamického nákupního systému s názvem
„DNS pro laboratorní materiál a chemikálie OP VVV“
Zadavatel uvádí klasifikaci předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary
(dále jen „CPV“) tak, že pro charakter plnění veřejné zakázky upřesněné ve výzvě k podání nabídek ve
smyslu ust. § 142 ZZVZ je určující základní položka klasifikace CPV. V rámci těchto základních položek
klasifikace CPV uvedených v této příloze může zadavatel požadovat dodávku zahrnující jakékoli zboží
patřící do této základní položky klasifikace CPV. Další položky klasifikace CPV uvedené níže v této
příloze pod základními položkami klasifikace CPV jsou uvedeny pouze příkladmo, jelikož zadavatel
předpokládá, že z těchto dalších položek klasifikace CPV bude poptávat větší objem dodávek. To
nevylučuje zadání veřejné zakázky na dodávky, které nejsou zahrnuty v dalších položkách klasifikace
CPV uvedených níže v této příloze.
Laboratorní materiál
15700000-5 Krmiva
15994200-4 Filtrační papír
18100000-0 Zaměstnanecké oděvy, speciální pracovní oděvy a oděvní doplňky
18830000-6 Ochranná obuv
31000000-6 Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení
31224400-6 Spojovací kabely
31224810-3 Prodlužovací kabely
31300000-9 Izolované kabely a vodiče
31400000-0 Akumulátory, galvanické články a baterie
31500000-1 Elektrické zdroje světla a svítidla
31600000-2 Elektrické zařízení a přístroje
31700000-3 Elektronická, elektromechanická a elektrotechnická zařízení
31711140-6 Elektrody
32441000-6 Telemetrické zařízení
33000000-0 Zdravotnické přístroje, farmaceutika a prostředky pro osobní péči
33100000-1 Zdravotnické přístroje
33140000-3 Zdravotnický spotřební materiál
33141000-0 Zdravotnické nechemické spotřební materiály a hematologické
spotřební materiály na jedno použití
33141100-1 Obvazy; svorky, šicí materiál, podvazovací materiál
33141110-4 Obvazy
33141120-7 Svorky, šicí materiál, podvazovací materiál
33141200-2 Katétry
33141300-3 Venepunkční přístroje k odběrům krve
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33141310-6 Injekční stříkačky
33141320-9 Zdravotnické jehly
33141400-4 Chirurgické kleště a chirurgický nůž; chirurgické rukavice
33141411-4 Skalpely a nože
33141420-0 Chirurgické rukavice
33141600-6 Sběrné vaky, drenáže a soupravy
33141610-9 Sběrný vak
33141620-2 Zdravotnické sady
33141625-7 Diagnostické sady
33160000-9 Operační technika
33162000-3 Přístroje a nástroje pro operační sály
33162200-5 Nástroje pro operační sály
33169000-2 Chirurgické nástroje
33171000-9 Nástroje pro anestézii a resuscitaci
33180000-5 Podpora funkcí
33181200-4 Filtry pro dialýzu
33181520-3 Spotřební zboží pro renální dialýzu
33190000-8 Různé zdravotnické přístroje a výrobky
33192500-7 Zkumavky
33600000-6 Léčivé přípravky a zdravotnické prostředky
33631600-8 Antiseptika, dezinficiencia
33650000-1 Antiinfektiva pro systémové užití, očkovací látky, antineoplastika
a imunomodulátory
33651520-9 Imunoglobuliny
33661100-2 Anestetika
33692100-8 Infúzní roztoky
33694000-1 Diagnostika
33695000-8 Všechny jiné neléčebné přípravky
33696000-5 Činidla a kontrastní látky
33790000-4 Laboratorní sklo, sklo pro zdravotnické a farmaceutické účely
33793000-5 Laboratorní sklo
35113400-3 Ochranné a bezpečnostní oděvy
38000000-5 Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
38341300-0 Nástroje pro měření elektrických veličin
38410000-2 Měřící nástroje
38412000-6 Teploměry
38416000-4 pH metry
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38432000-2 Analytické přístroje
38434500-1 Biochemické analyzátory
38436000-0 Třepačky a příslušenství
38437000-7 Laboratorní pipety a příslušenství
38510000-3 Mikroskopy
38519000-6 Různé součásti mikroskopů
42122500-5 Laboratorní pumpy a příslušenství
42931100-2 Laboratorní odstředivky a příslušenství
42943000-8 Termostatické vodní lázně a příslušenství
44510000-8 Nástroje a nářadí
44618000-5 Drobné nádoby, zátky, vršky nádob, kádě a poklice
Chemikálie
24000000-4 Chemické výrobky
24100000-5 Plyny
24111500-0 Lékařské plyny
24200000-6 Barviva a pigmenty
24300000-7 Základní anorganické a organické chemické látky
24310000-0 Základní anorganické chemické látky
24320000-3 Základní organické chemické látky
24500000-9 Plasty v primárních formách
24900000-3 Chemické výrobky vysoké jakosti a různé chemické výrobky
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