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Formulář žádosti o schválení a zařazení nového přístroje

Kategorie I:

Obnova stávajícího přístroje identického typu ve stejném místě a provozovaného stejným 
poskytovatelem

Žadatel 1 Žadatel Fakultní nemocnice Ostrava

2 IČ 00843989

3 Zřizovatel MZdČR

4 Adresa 17. listopadu 1790; 708 52 Ostrava -
Porubá

5 Statutární zástupce M  FN 
Ostrava

6 Telefon sekretariát ředitele FN 
Ostrava)

7 E-mail

Přístroj 8 Typ přístroje Specializovaný operační mikroskop /
3D exoskop pro mozkovou i spinální 
operativu s příslušenstvím (1 ks)

obměna vybavení odborného 
medicínského pracoviště
operačních sálů Neurochirurgické 
kliniky -  amortizovaného systému - 
operačního mikroskopu (Opton (výr. 

č. 192762, rok výroby 1990, výrobce  Opton 

Gm bH ))

RADIX CZ s.r.o., 3D EXOSKOP KARL
STORZ VITOM® 3D;

Olympus Czech Group, s.r.o., člen 
koncernu; 3D/4K Orbiotální kamerový
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trhu/poptávkového řízení - 4 920 585,- Kč bez DPH (Nenabízí 

zobrazení pomoci ICG)

3D/4K Orbiotální kamerový systém 
(exoskop) Olympus OrbEye -  13 003 
258.- Kč bez DPH (bez slevy)

LEICA ARVEO: - cca 11 750 000,- Kč bez
DPH

dále Viz. Příloha č. 2

Personální
zajištění

33 Dedikovaný personál pro 
provoz přístroje

15 lékařů

8 sester

34 Je nezbytné navýšení 
personální kapacity?

NE

35 Je nezbytná rekvalifikace 
personálu?

NE, jde o obměnu systému (pouze 
zaškolení obsluhy na provoz 
nainstalovaného dodaného systému)

Proh lašuji, že uved ené údaje  jsou  pravd ivé, úplné  a nic není  zam lčeno .

V O stravě

dne: 24.10 .2019

MUDr. Jiří Havrlant, MHA -  ředitel  FN Ostrava

podpis osob y o práv něné je dnat za ž adat ele

Nedílnou součást í této žádos ti je Příloh a: studie  prov editelnosti, kterou vyho toví  žadatel

Žádost včet ně povin né přílo hy se zasílá v p ísem né formě na adresu: Min isterstvo 
zdr avo tnictv í ČR, Odbo r zdra votn ích služeb, Pala ckéh o nám. 4
128 01 Praha 2 nebo datovou schrá nkou a souč asně  i elek tron icky  na e-ma il:


