FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
ŘEDITELSTVÍ

MUDr. ROMAN KRAUS, MBA

držitel akreditace DIAS a certifikace ISO 9001

Sekretariát:
Tel.:532 232 000

Jihlavská 20, 625 00 Brno
IČO: 652 697 05

Naše zn.: 2018/74249/FNBRNO-14.7.2 – DrK/Os
Vaše zn.: -

V Brně dne 17. 5. 2018

Veřejná zakázka – Spotřební materiál pro KRNM - vaskulární intervence neuro
Vážení, zadavatel obdržel dne 15. 5. 2018 dotazy týkající se veřejné zakázky s názvem Spotřební
materiál pro KRNM – vaskulární intervence neuro, ke kterým sděluje následující:
Dotaz č. 1.: Oddíl III. Klasifikace účastníka, v části technická kvalifikace zadavatel mimo jiné požaduje
prokázat tuto seznamem min. 3 významných dodávek. V další části zadavatel uvádí, že rovnocenným
dokladem k prokázání kritéria je zejména smlouva s objednatelem a doklad o uskutečnění plnění
dodavatele.
Bude zadavatel akceptovat prokázání tohoto technického kvalifikačního kritéria předložením seznamu
významných dodávek (název objednatele, cena, doba poskytnutí, identifikace objednatele) formou
čestného prohlášení podepsaného oprávněnou osobou za účastníka? Případně žádáme o zpřesnění
tohoto požadavku.
Odpověď: Zadavatel bude akceptovat obě varianty předložení technické kvalifikace, a to tedy
prokázáním seznamu min. 3 významných dodávek čestným prohlášením nebo předložením smlouvy s
objednavatelem a dokladů o uskutečnění plnění dodavatele.
Dotaz č. 2.: Oddíl III. Klasifikace účastníka, v části technická kvalifikace zadavatel mimo jiné požaduje
prokázat tuto předložením listin obsahujících technickou specifikaci výrobků.
Laskavě žádáme o zprávu, zda bude zadavatel akceptovat předložení technické specifikace
k jednotlivým výrobkům zpracované v českém jazyce doplněné o originály produktových listů /
prospektů v anglickém jazyce, jak nám je standardně poskytuje výrobce zdravotnických prostředků.
Zároveň předložíme návody k použití v českém jazyce.
Odpověď: Zadavatel trvá na předložení listin obsahující technickou specifikaci nabízených výrobků a
bude akceptovat předložení technické specifikace k jednotlivým výrobkům zpracované v českém jazyce
doplněné o originály produktových listů v AJ. Dále požadujeme k jednotlivým výrobkům doložení
návodů k použití v ČJ.
Dotaz č. 3.: Smlouva o uložení věcí v konsignačním skladu a rámcová kupní smlouva, článek IV. /
Prodej a koupě zboží / bod č. 3.
V uvedeném bodě se uvádí, že nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího okamžikem „podpisu
Výdejky Správcem a přebírajícím pracovníkem Kupujícího“. Kupující má však fakticky možnost
dispozice se zbožím uloženým v Konsignačním skladu již od okamžiku převzetí takového zboží.
Žádáme tedy o změnu tohoto ustanovení ve výše uvedeném duchu.
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Odpověď: Zadavatel trvá na původním požadavku, kdy nebezpečí škody na věci přechází na
Kupujícího okamžikem „podpisu výdejky Správcem konsignačního skladu a přebírajícím pracovníkem
Kupujícího.
Dotaz č. 4.:
Smlouva o uložení věcí v konsignačním skladu a rámcová kupní smlouva, článek V. / Kvalita zboží a
odpovědnost za vady / bod č. 3.
V uvedeném bodě zadavatel požaduje záruku za jakost nejméně 24 měsíců ode dne dodání zboží.
Dovolujeme si upozornit, že standardní doba záruky za jakost pro jednorázové sterilní zdravotnické
prostředky je shodná s expirační dobou jednotlivých zdravotnických prostředků. Ve většině případů tak
zadavatel obdrží záruku za jakost delší než uváděné 2 roky (v některých případech ale i záruku kratší,
neboť některé zdravotnické prostředky mají už z výroby výrobcem určenu expirační dobu kratší, tudíž
požadavku na záruku v délce 24 měsíců nelze vyhovět). Žádáme Vás o úpravu uvedeného článku v
tomto duchu.
Odpověď: Zadavatel uvádí, že na základě tohoto dotazu upraví znění smlouvy o uložení věci
v konsignačním skladu a prodlouží lhůtu pro podání nabídek o celou svou původní délku.
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