Nabídka pronájmu operačních sálů a souvisejícího
vybavení
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. se sídlem Rumburská 89, Liběchov, PSČ
277 21, IČO 67985904, v rámci svého Centra PIGMOD, jehož výstavba a pořízení vybavení
bylo realizováno v rámci projektu „ExAM – Experimental Animal Models“, registrační číslo
projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0124, spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské
unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu České republiky
prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osy 2.2 –
Regionální VaV centra,
nabízí pronájem
dvou nově zrekonstruovaných operačních sálů včetně přístrojového vybavení potřebného k
provádění operací. Operační sály mohou být využívány k nácviku operačních technik na
experimentálním zvířeti.

Předmět pronájmu
a) operační a předoperační sál č. 2 o celkové výměře 33,32 m2 (z toho operační sál 20,46 m2
a předoperační sál 12,86 m2) (oba společně dále i „sál č. 2“) ve staré části budovy pavilonu
Experimentálních chirurgických oborů pronajímatele zapsané na listu vlastnictví č. 358,
katastrálního území Liběchov [681920], vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrálním pracovištěm Mělník (dále i „pavilon ECHO“),
b) přístrojové vybavení sálu č. 2 sestávající se z
- anestezilogického přístroje ev. č. H5-099691-0000 (1 ks),
- veterinárního pacientského monitoru ev. č. H5-099689-0000 (1 ks),
- laparoskopické sestavy ev. č. H5-099537-0000 (1 ks),
- operačního stolu ev. č. H5-099 704-0000 (1 ks),
- dvouramenného operačního světla ev. č. H5-099706-0000 (1 ks),
c) operační a předoperační sál č. 1 o celkové výměře 37,24 m2 (z toho operační sál 20,13 m2 a
předoperační sál 17,11 m2) (oba společně dále i „sál č. 1“) v nové části budovy pavilonu
ECHO,
d) přístrojové vybavení sálu č. 1 sestávající se z

- anestezilogického přístroje ev. č. H5-099690-0000 (1 ks),
- veterinárního pacientského monitoru ev. č. H5-099688-0000 (1 ks),
- operačního stolu ev. č. H5-099705-0000 (1 ks), a
- dvouramenného operačního světla č. H5-099707-0000 (1 ks).

Podmínky pronájmu
1. Pronajmout lze samostatně operační sál č. 1 nebo operační sál č. 2, a to vždy včetně
příslušného přístrojového vybavení.
2. Nájem je stanoven v následující výši
a) sál č. 2
cena za 1 hodinu bez DPH

66,- Kč

21 % DPH

13,86 Kč

cena za 1 hodinu vč. DPH

79,86 Kč

b) přístrojové vybavení sálu č. 2
cena za 1 hodinu bez DPH

1 221,- Kč

21 % DPH

256,41 Kč

cena za 1 hodinu vč. DPH

1 477,41 Kč

cena za 1 hodinu bez DPH

66,- Kč

c) sál č. 1

21 % DPH

13,86 Kč

cena za 1 hodinu vč. DPH

79,86 Kč

d) přístrojové vybavení sálu č. 1
cena za 1 hodinu bez DPH

1 221,- Kč

21 % DPH

256,41 Kč

cena za 1 hodinu vč. DPH

1 477,41 Kč

3. Předmět nájmu byl pořízen v rámci projektu „ExAM – Experimental Animal Models“,
registrační číslo projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0124, spolufinancovaného ze strukturálních
fondů Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu České

republiky prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa
2.2 – Regionální VaV centra a režim jeho pronájmu se řídí i pravidly stanovenými
poskytovateli těchto finančních prostředků. Nájemce prohlásí, že byl s touto skutečností
před uzavřením této smlouvy seznámen a zaváže se těmto pravidlům podřídit.
Dne 19.4.2016, Liběchov
Kontaktní údaje
Kontaktní osobou ve věci pronájmu je:
Mgr. Michal Schmoranz, tel.: 315 639 505, schmoranz@iapg.cas.cz

