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VÝZVA (včetně zadávací dokumentace)
K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE
ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

„ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ PRO
MAMOLOGII“
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I.
PŘEDMĚT
Předmětem zadávacího řízení je dodávka 1 ks ultrazvukového přístroje, komunikujícího s okolím v
protokolu DICOM 3, pro základní vyšetření prováděná na mamologickém pracovišti Radiologické
kliniky, Pracoviště reprodukční medicíny, Fakultní nemocnice Brno.
Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý.
Přístroj musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu
dle účinných právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky a nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické
prostředky, ve znění pozdějších předpisů, s uvedením klasifikační třídy.
Diagnosticko-terapeutický účel:
Účelem veřejné zakázky je zakoupení 1 ks přístroje k provádění mammagrafického screeningu.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV kód:
33111650-2 Mamografické přístroje
Zadávací lhůta:
Zadávací lhůta dle § 43 zákona činí 90 dnů.

II.
KVALIFIKACE ZÁJEMCE
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení splnění kvalifikačních předpokladů podle
zákona, které zájemce prokáže ve lhůtě pro podání nabídek následujícím způsobem:
Splnění kvalifikačních předpokladů prokazuje zájemce již ve své nabídce, a to předložením čestného
prohlášení dle § 62 odst. 3 zákona, z jehož obsahu bude zřejmé, že zájemce kvalifikační předpoklady
požadované zadavatelem splňuje. Zadavatel přikládá jako přílohu č. 1 výzvy Vzorové čestné
prohlášení, které může zájemce použít.
Zájemce, se kterým se bude uzavírat smlouva podle § 82 zákona, je povinen před jejím uzavřením
předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, viz
seznam níže. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 82 odst. 4 zákona. Zájemce je dle § 52 odst. 1 zákona povinen prokázat splnění
kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky zájemce starší 90
kalendářních dnů a musí být předloženy v českém jazyce.
Tzn. jako součást nabídky zájemci stačí k prokázání veškerých kvalifikačních předpokladů předložit
čestné prohlášení; pouze zájemce, se kterým bude zadavatel uzavírat smlouvu, má povinnost předložit
mu doklady, které jsou vyjmenovány níže v tomto článku výzvy (před uzavřením smlouvy).
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Základní kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání – dle § 53 zákona
Uchazeč předloží výpis z evidence Rejstříku trestů k prokázání splnění předpokladů dle ust.
§ 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, tj. k prokázání, že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný
čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované
zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení,
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo
pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu, nebo nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních
předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu.
Je-li zájemcem právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem
dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu
této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa
podnikání či bydliště.
Zájemce předloží potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani
čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče
k prokázání splnění předpokladů dle ust. § 53 odst. 1 písm. f) zákona, tj. k prokázání, že
uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče.
Zájemce předloží potvrzení příslušného orgánu či instituce k prokázání splnění předpokladů
dle ust. § 53 odst. 1 písm. h) zákona, tj. že nemá nedoplatek na pojistném a na penále
na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče.
Zájemce předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo
za uchazeče k prokázání splnění předpokladů:
-

dle ust. § 53 odst. 1 písm. c) zákona, tj. že v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou
podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů;

-

dle ust. § 53 odst. 1 písm. d) zákona, tj. že vůči jeho majetku neprobíhá nebo
v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí
o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;

-

dle ust. § 53 odst. 1 písm. e) zákona, tj. že není v likvidaci;

-

dle ust. § 53 odst. 1 písm. g) zákona, tj. že nemá nedoplatek na pojistném a na penále
na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa
podnikání či bydliště uchazeče;

-

dle ust. § 53 odst. 1 písm. j) zákona, tj. že není veden v rejstříku osob se zákazem
plnění veřejných zakázek;

-

dle ust. § 53 odst. 1 písm. k) zákona, tj. že mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně
uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce dle § 5 písm. e) bodu 3 zákona č.
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
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Profesní kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání – dle § 54 zákona
výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zájemce zapsán, či jiné evidence, pokud je v ní
zapsán
doklad o oprávnění k podnikání pro předmět veřejné zakázky doložením živnostenského listu,
výpisu z živnostenského rejstříku, koncesní listiny nebo licence
Technické kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání – dle § 56 zákona
Zájemce dle ust. § 56 odst. 1 písmene a) zákona předloží seznam 3 významných dodávek1
realizovaných v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Minimální finanční
objem každé z nich musí činit bez DPH:
-

alespoň 850.000,- Kč;

Přílohou tohoto seznamu musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud bylo zboží dodáno veřejnému
zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému
zadavateli, nebo
3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné
osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Zájemce dle ust. § 56 odst. 1 písmene e) zákona předloží popisy nebo fotografie veškerého
zboží určeného k dodání
Tento kvalifikační předpoklad zájemce prokáže předložením listin (zejm. technických listů,
produktových listů, prospektů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci
zboží. Z předložených listin musí vyplývat, že zboží splňuje veškeré technické požadavky
stanovené v zadávací dokumentaci, tzn. zadavatel musí být z jednotlivých předložených
dokumentů schopen posoudit splnění všech svých technických požadavků.
Zájemce dle ust. § 56 odst. 1 písmene f) zákona předloží ES prohlášení o shodě v souladu se
zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády nařízením vlády č.
336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění
pozdějších předpisů, s uvedením klasifikační třídy, v českém jazyce.
Prokazování splnění kvalifikace prostřednictvím subdodavatele
Pokud není zájemce schopen prokázat splnění určitých profesních a technických kvalifikačních
předpokladů v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat
prostřednictvím subdodavatele. Zájemce je v takovém případě povinen předložit:
a) doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladů dle § 53 odst. 1
písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle § 54 písm. a) subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky uchazečem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém
subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle § 50 odst. 1 písm. b) a d).
1

Za významnou dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje dodávka zdravotnických přístrojů (jednorázové plnění nebo součet
opakovaných plnění témuž odběrateli za období jednoho roku).
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Důsledek nesplnění kvalifikačních kritérií
Důvodem pro vyloučení zájemce z účasti v zadávacím řízení je, pokud by uchazeč:
neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem včetně dokladů
podle ustanovení zákona a požadavku zadavatele
poskytl údaje, informace, doklady neúplné nebo nepravdivé

III.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Zadavatel upozorňuje, že v případě technických hodnot je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud
to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu (diagnostického
a terapeutického využití). U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších
požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze. Pokud je v zadávací dokumentaci
uvedeno konkrétní specifické označení zboží platící pro určitou osobu za příznačné, patent na vynález,
užitný nebo průmyslový vzor, ochranná známka nebo označení původu, pak zadavatel v souladu s § 44
odst. 11 zákona umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných
řešení.
Pokud zadavatel uvádí v technické specifikaci pojem „možnost“, myslí tím vlastnost, funkci či schopnost
přístroje, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tj. zadavatel požaduje, aby mohl tyto
„možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod.).
Technická specifikace přístroje:
- plně digitální přístroj disponující alespoň 15 000 kanály (processing channels),
- dynamický rozsah alespoň 170dB,
- vysoký snímkový kmitočet (alespoň 1000 obr./s),
- zobrazitelná hloubka alespoň v rozsahu alespoň 0,5 – 30 cm,
- přístroj musí vysílat a přijímat celé frekvenční pásmo zvolené sondy, nikoliv pouze pásmo kolem
konkrétně zvolené frekvence (sondy musí být tzv. broadband, nikoliv multihertz (wideband)),
- podpora sond typu „single crystal“,
- archivační zařízení — integrovaná pracovní databázová stanice pro vytváření reportů včetně
softwaru pro uchovávání obrázků a smyček (interní HardDisk alespoň 160 GB) a jejich
následnému exportu na CD/DVD-RW,
- videotiskárna pro vedení černobílé dokumentace,
- interní zapisovací jednotka CD/DVD,
- integrované reproduktory,
- USB 2.0 výstup na ovládacím panelu,
- přístroj musí umožňovat spolupráci se systémem PACS ve FN Brno ve formátu DICOM 3 s
podporou služeb: Store, Print, Worklist, Query/Retrieve, Modality Performed Procedure Step,
Structured Reporting,
- LCD monitor s úhlopříčkou alespoň 19“, s technologií IPS, rozlišení min. 1280 x 1024, výškově,
stranově a předo-zadně stavitelný,
- výškově i stranově stavitelný ovládací panel nezávisle na monitoru,
- konektory pro současné aktivní připojení alespoň 3 sond,
- dobrá mobilita přístroje (všechna kolečka podvozku natáčecí).
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Požadavky na připojení do datové sítě FN Brno:
- připojení k síti typu Fast Ethernet nebo Gigabit Ethernet.
- rozhraní: konektor RJ-45, propojovací kabel UTP cat. 5e mezi zařízením a přípojkou datové sítě v
potřebné délce je povinnou součástí dodávky
- protokol: síťový provoz výhradně prostřednictvím TCP/IP
- povinné nastavení síťové adresy: na DHCP (adresa IP bude fixována na adresu MAC prostředky
IT)
Antivirová ochrana (uchazeč je povinen ve své nabídce uvést/vybrat jedno z níže uvedených
řešení):
- je možno dohodnout využití AV systému FN Brno (Eset NOD32, zajištěná aktualizace),
- alternativou je použití jiného AV programu a zajištění vlastní metody aktualizace uchazečem; FN
Brno nezajišťuje průchod jiných AV programů na aktualizační servery,
- v případě netečnosti zařízení k počítačovým virům je nutno písemně potvrdit, že zařízení nemůže
být nakaženo ani nemůže nakazit jiná síťová zařízení (toto potvrzení musí být v takovém případě
součástí nabídky uchazeče).
Vzdálený dohled:
- Případný (tzn. zadavatel ho nepožaduje, ale umožňuje v případě zájmu uchazeče) vzdálený
dohled zařízení je možný prostřednictvím VPN, jiný způsob dohledu (např. telefonní modem) není
ve FN Brno podporován.
- Možnost vzdáleného dohledu zadavatel v případě zájmu uchazeče s uchazečem projedná, avšak
konečné rozhodnutí, zda bude v konkrétním případě vzdálený dohled povolen, je s ohledem na
zajištění bezpečnosti provozu v pravomoci zadavatele.
Další požadavky:
- možnost odesílání obrazových dat na více destinací (alespoň 2),
- zadavatel požaduje jako součást plnění naceněného v nabídce konfiguraci a zprovoznění
modality, ověření přenosu dat do archivu PACS ve FN Brno (Agfa Impax) a odzkoušení
bezproblémového provozu.
Požadované zobrazovací režimy a výpočty:
- kvalitní 2D zobrazení (B-mode),
- M-Mode, barevný M-Mode,
- spektrální doppler pulzní (PW) včetně high-PRF,
- spektrální doppler kontinuální (CW),
- barevné dopplerovské mapování rychlosti (CFM, CFI),
- barevné dopplerovské mapování energie (ColorAngio, Power Doppler) včetně směrového
energetického dopplera,
- přístroj musí umožňovat rozdělení monitoru na zobrazení B-Modu a B-Modu s CFM v reálném
čase,
- vyšší harmonické zobrazení na všech sondách, i v režimu barevného, pulzního dopplera a
„compound" zobrazení,
- digitální smyčka, akustický zoom, zvětšování a posun i zmrazené smyčky,
- možnost proměřování z uložených smyček a obrazů,
- duplexní a triplexní režim v reálném čase,
- automatické kalkulace spektrální křivky pro vaskulární aplikace na zmražené i nezmražené
dopplerovské křivce s výpočty hodnot S, D, S/D, PI, RI,
- automatická dynamická optimalizace parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek
vyšetřovaného objektu pro 2D, barevného a spektrálního dopplera,
- automatická optimalizace TGC min. v pěti stupních,
- automatická optimalizace nastavení energie dopplera, automatická inverze barevného spektra,
automatická optimalizace úhlu vzorkovacího objemu pro vaskulární dopplerovská vyšetření,
kontinuální nastavení úhlu vzorkovacího objemu,
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- SW pro gynekologické aplikace se zaměřením na mamografickou diagnostiku,
- SW z magnetické rezonance pro vyhlazení šumu ve 2D – na všech sondách, vícesměrové
vysílání US paprsků min. do pěti směrů v reálném čase - na všech sondách (SONO CT)
Sondy:
- konvexní „single crystal“ sonda (v rozsahu alespoň 1-5 MHz),
- lineární sonda s trapezoidálním tvarem sektoru min. šíře 50 mm (v rozsahu alespoň 6 – 12 MHz),
včetně bioptického nástavce pro provádění stereobiopsií.
Obecné podmínky:
- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230V / 50 Hz

IV.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu
kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 2 k této výzvě a je její nedílnou součástí. Zadavatel
požaduje, aby uchazeč využil vzorový text kupní smlouvy bez jakýchkoliv změn
k předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy.
Uchazeč je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové kupní
smlouvy (tj. identifikace uchazeče, nabízená kupní cena, identifikace oprávněného statutárního
zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou
technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1. vzorového textu kupní smlouvy).

V.
JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE
Součástí nabídky musí být, v českém jazyce:
- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele,
- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č.
143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se
zadávanou veřejnou zakázkou,
- doklad o splnění oznamovací povinnosti autorizovaného servisu dle § 31 zákona č. 123/2000
Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů,
- DICOM Conformance Statement (1x na CD/DVD nebo flash disku ve formátu *.doc eventuálně
*.pdf, ideálně umožňujícím textové vyhledávání) – zadavatel umožňuje předložit tento dokument
v anglickém jazyce, není nutné dokládat jeho překlad do českého jazyka.
Zadavatel doporučuje uchazečům též předložit následující dokument; jeho nedoložení není
jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli uchazeče, zda dokument zadavateli poskytne:
- návod k přístroji v českém jazyce (1x na CD/DVD ve formátu *.doc eventuálně *.pdf),
- pro účely případných pozáručních oprav informativní dokument s uvedením místa servisu,
hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu, možnosti zapůjčení náhradního
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-

přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než 72 hodin), ceny preventivních
bezpečnostně-technických kontrol a jejich četnosti,
seznam možného, uchazečem prodávaného příslušenství, včetně aktuálních cen,
seznam pracovišť vybavených nabízeným typem přístroje.

Zadavatel si vyhrazuje právo:
- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně
a stejným způsobem,
- v případě shodných nabídkových cen určit vítěze losem,
- oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele; v takovém
případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na
profilu zadavatele,
- uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení o výběru
nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným
uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

VI.
POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude zpracována jako celková nabídková cena v Kč s DPH, bez DPH a s vyčíslením
sazby a výše DPH zvlášť a bude zahrnovat všechny náklady související s dodávkou zboží, tj. zejména
dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo,
instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, recyklační poplatek (pouze u zboží, které
tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá) a
preventivní bezpečnostně technické kontroly v průběhu záruční doby.
Uchazeč zároveň pro jednotlivé dodávané položky (např. dodávané příslušenství, položky dodávaného
počítače, apod.) předloží ceny v Kč s DPH, bez DPH a s vyčíslením sazby a výše DPH.

VII.
POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ
V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám, je
nutné na tento požadavek pohlížet jako na právní úkon dodavatele ve smyslu § 49 odst. 1 zákona.
Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je uchazeč povinen doručit zadavateli v
písemné formě na adresu zadavatele k rukám kontaktní osoby či prostřednictvím profilu zadavatele, a
to nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli
požadované informace nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele.
Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez
předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel
hromadně i všem ostatním dodavatelům prostřednictvím svého profilu (https://ezak.fnbrno.cz/).
Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Kateřina Plocová, právník Oddělení právních věcí, Fakultní
nemocnice Brno.
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VIII.
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
NABÍDKA bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v písemné formě
a jedné kopii v datové formě (na CD/DVD nebo flash disku ve formátu *.doc, *.pdf, nebo jiném), obé
bude vloženo do obálky označené slovy „Veřejná zakázka – Ultrazvukový přístroj pro mamologii NABÍDKA“.
Struktura „NABÍDKY“:
-

Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů s uvedením číslování stránek
Krycí list uchazeče obsahující identifikační údaje uchazeče, a to obchodní firmu nebo název,
sídlo, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové
spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu apod.
Návrh kupní smlouvy (plně vycházející ze vzorové smlouvy se zapracovanými údaji dle
požadavku zadavatele) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo za
uchazeče, včetně přílohy č. 1
Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. II této výzvy
Doklady dle bodu V. této výzvy
Cenová nabídka dle bodu VI. této výzvy

Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nebude-li nabídka obsahovat návrh kupní smlouvy nebo
cenovou nabídku, jedná se o důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení!!
NABÍDKA bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky
Opatření proti vyjmutí listů uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné
manipulace Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list
nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu
stran nabídky.

IX.
ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny
je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

X.
LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Lhůta:
- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 8. 7. 2013 10:00 hodin
Místo:
- poštou doporučeně na adresu:
-

Fakultní nemocnice Brno
Oddělení právních věcí
Jihlavská 20, 625 00 Brno
osobně v sídle zadavatele v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hod. na Oddělení právních věcí,
úsek veřejných zakázek, dveře č. 3112, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu,
Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno
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Otevírání obálek:
- Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 8. 7. 2013 v 13:00 hod. v sídle zadavatele
v zasedací místnosti Oddělení právních věcí, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu,
Pracoviště medicíny dospělého věku, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno.
- Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit statutární zástupci uchazečů nebo jejich
zástupci (nejvýše jedna osoba za každého uchazeče) výslovně zmocněni k tomuto úkonu na
základě plné moci, která bude předána zadavateli před otevíráním obálek.
- Komise, která otevírá obálky, kontroluje úplnost nabídky, tedy zda a) je nabídka zpracována
v požadovaném jazyku a b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či
za uchazeče. Jestliže komise zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí.

V Brně dne 18. 6. 2013

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Přílohy
Příloha č. 1 - Vzorové čestné prohlášení
Příloha č. 2 - Vzorová kupní smlouva

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Plocová, právník OPV, email: katerina.plocova@fnbrno.cz, tel.: 532 232 806
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