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I.
PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení anesteziologických přístrojů (dále také „zboží“),
včetně předvedení funkčnosti a spotřebního materiálu nutného k prvnímu uvedení do provozu, pro
Kliniku dětské anesteziologie a resuscitace, Pracoviště dětské medicíny a II. anesteziologickoresuscitační oddělení, Pracoviště reprodukční medicíny, Fakultní nemocnice Brno.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
CPV kód:
33172100-7 - Anesteziologické přístroje
Rozdělení veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka není rozdělena na části.
Diagnosticko-terapeutický účel
Anesteziologické přístroje jsou určeny jako dýchací systém při anestezii u operačních výkonů.
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 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. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k datu doručení starší 90 kalendářních dnů a
musí být předloženy v českém jazyce. Doklady mohou být vystaveny po datu, ke kterému končila lhůta
pro podání nabídek.
Zájemce předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo
za uchazeče k prokázání splnění předpokladů:
-

dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona, tj. 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
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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.
(POZOR: ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a b) zákona bylo s účinností od 1. 1. 2012
novelizováno!)
-

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. f) zákona, tj. že uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny
daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště uchazeče;

-

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. 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;

-

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
(POZOR: ustanovení § 53 odst. 1 písm. k) zákona bylo s účinností od 5. 1. 2012
novelizováno!)

1

-

je/není zapsán v obchodním rejstříku/jiné evidenci;

-

je oprávněn k podnikání pro předmět veřejné zakázky, disponuje živnostenským listem,
výpisem z živnostenského rejstříku, koncesní listinou nebo licencí;

-

dle ust. § 50 odst. 1 písm. c) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou
zakázku;

-

dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona realizoval za poslední 3 roky obdobné1 dodávky
a disponuje osvědčeními objednatelů o řádném plnění 3 nejvýznamnějších z těchto
dodávek v minimálním finančním objemu každé z nich 615.000 Kč bez DPH; tato

Obdobnými dodávkami jsou myšleny dodávky zdravotnických přístrojů.
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osvědčení zahrnují cenu, dobu a místo realizace dodávek a obsahují údaj o tom, zda
byly tyto dodávky provedeny řádně a odborně, s uvedením objemu 3 nejvýznamnějších
dodávek;
-

dle ust. § 56 odst. 1 písmene f) zákona, tj. že k výrobku existuje dokad prokazující shodu
požadovaného výrobku vydaný příslušným orgánem. Bez tohoto dokladu nelze zboží
používat pro poskytování zdravotní péče v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády
č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve
znění pozdějších předpisů, a dále § 19 odst. 4 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických
prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

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).
Zájemce
není
oprávněn
prostřednictvím
subdodavatele
prokázat
splnění
kvalifikace
dle § 54 písm. a) zákona.
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.
TECHNICKÉ PODMÍNKY
Zadavatel požaduje zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.
Zboží musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do
provozu dle 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, v českém jazyce.
Pokud je v zadávací dokumentaci uveden konkrétní výrobek či technologie, zadavatel v souladu
s § 44 odst. 11 zákona umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a
technicky obdobných řešení. Od technických parametrů je možné se odchýlit o +/- 10%, pokud
to povaha věci umožňuje, tj. za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu,
diagnostického a terapeutického využití.

4/9
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

Požadavky na přístroje:
použití pro děti i dospělé
autotest přístroje
ventilační režimy:
- manuální a spontánní ventilace
- objemově řízená ventilace
- tlakově řízená ventilace
- SIMV, PSV
- kombinace tlakově řízeného režimu a objemem kontrolovaného
- neonatální použíti pro pacienty od 500 g tělesné hmotnosti
dechový objem (TV) min. 20 – 1500 ml
dechová frekvence min. 4 – 100/min
poměr I:E min. od 2:1 do 1:8
PEEP 0 – 25 20 cm H2O
low-flow a minimal low-flow anestezie (průtok čerstvých plynů max 1,5 l/min)
elektronicky řízený ventilátor
vizuální kontrola funkce a těsnosti systému (např. systém měchu ve válci)
zdroj kyslíku z centrálního rozvodu nebo z tlakové lahve
integrovaný odvod anesteziologických plynů (odsávání přebytečných plynů z pacientského okruhu)
včetně hadice a koncovky do odsávání na pracovišti uživatele
2 pozice pro umístění odpařovačů anestetik, blokování současného použití
2 ks odpařovač anestetik (1 ks Isofluran, 1 ks Sevofluran) včetně plnicích adaptérů
systém zabraňující nastavení hypoxické směsi plynů
kompenzace objemu a poddajnosti dýchacího okruhu
monitor vitálních funkcí (min. SpO2, NIBP, EKG, HR, 2x invazivní krevní tlak, 2x TT), barevná
obrazovka min. 12“ LCD, včetně příslušenství (ekg kabel, SpO2 čidla, manžety na NIBP,
teploměry,…), měření hloubky anestezie
monitorace ventilačních parametrů
kompletní analýza plynů (hodnoty O2, N2O, CO2 a anesteziologických plynů), měření MAC
(přepočtení podle věku), měření O2 bezúdržbovým čidlem (např. paramagnetické), měření
spotřeby FiO2-EtO2
integrovaná odsávačka bronchů
záložní bateriový zdroj na min. 30 min. provozu (ventilátor, monitor)
připojení na stávající rozvody medicinálních plynů (MZ Liberec) - vzduch, O2, N2O, vakuum,
včetně přívodních tlakových hadic
akustické a optické alarmy chybových stavů s řazením dle důležitosti
vozík na přístroj, včetně držáku na 2 ks 10 l tlakové lahve, kolečka vybavena brzdou, úchyty pro
usnadnění transportu
úložná zásuvka na příslušenství
malý pacientský okruh včetně hadic a absorberu s uvedením mrtvého prostoru
náhradní příslušenství pro okamžité použití přístroje pro další operaci (sterilizace) min 2 hadicové
okruhy pro dospělé a min 2 pro děti včetně manuální ventilace v ceně nabídky
možnost připojení jednocestných okruhů
napájení 230 V/50 Hz
zobrazení ekonomiky spotřeby anestetik
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IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Doba a místo plnění je stanoveno ve vzorovém textu kupní smlouvy, která je přílohou 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.

V.
OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu
kupní smlouvy, která je přílohou 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.

VI.
POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude zpracována jako:
celková nabídková cena za všechny položky v předpokládaném množství; s DPH, bez DPH a
s vyčíslením DPH zvlášť, bude zpracována jako celková cena za plnění a bude zahrnovat
všechny související náklady (např. dopravu, clo, balné, složení, pojištění během dopravy,
případné clo, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona č.
185/2001 Sb., zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá))
nabídková cena za 1 ks přístroje; s DPH, bez DPH a s vyčíslením DPH zvlášť, bude
zahrnovat všechny související náklady (např. dopravu, clo, balné, složení, pojištění během
dopravy, případné clo, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle zákona
č. 185/2001 Sb., zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá))

VII.
JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE
Součástí nabídky bude v českém jazyce:
1. 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,
2. má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
3. 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,
4. Čestné prohlášení či jiný doklad o splnění oznamovací povinnosti dle § 31 odst. 2 zákona č.
123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích,
5. vyčíslení ročních nákladů na spotřební materiál.
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Nedoložení kteréhokoli z požadovaných dokladů je důvodem pro vyloučení uchazeče z další
účasti v zadávacím řízení!
Zadavatel si vyhrazuje právo
upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně a stejným
způsobem
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.

VIII.
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
NABÍDKA bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v listinné formě a jedné
kopii v datové formě (na CD/DVD ve formátu *.doc, *.pdf, případně jiném formátu), obé bude vloženo
do řádně uzavřené obálky označené slovy „Veřejná zakázka – Anesteziologické přístroje NABÍDKA“ a s uvedením identifikačních údajů uchazeče (alespoň obchodní firmy či názvu (jména
a příjmení), sídla (bydliště či místa podnikání), právní formy, IČ a adresy pro doručování písemností).
Struktura NABÍDKY:
obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů s podrobným uvedením číslování stránek
krycí list uchazeče obsahující identifikační údaje uchazeče, a to zejména obchodní firmu nebo
název (jméno a příjmení), sídlo (bydliště či místo podnikání), právní formu, IČ, DIČ, bankovní
spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností,
internetovou adresu apod.
doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. II této výzvy
návrh kupní smlouvy dle vzorového textu smlouvy, jež je součástí této výzvy, doplněný uchazečem
na místech k tomu určených a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče.
Uchazeč je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové
kupní smlouvy (tj. identifikace uchazeče, evidenční číslo veřejné zakázky, nabízená kupní
cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu
kupní smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží.
cenová nabídka dle článku VI. této výzvy
doklady dle článku VII. této výzvy
NABÍDKA (originál) bude vypracována v písemné formě, kvalitním způsobem vytištěna, jednotlivé
strany včetně příloh budou očíslovány, svázány nebo sešity. Nebude obsahovat opravy a přepisy, které
by zadavatele mohly uvést v omyl. V případě rozporů mezi originálem (listinná podoba) a kopií (datová
podoba) nabídky bude rozhodující znění originálu 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.
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X.
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. Petra Radoušová, Oddělení právních věcí Fakultní nemocnice
Brno.

XI.
LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK
Lhůta:
• lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 10. 7. 2013 15. 7. 2013 do 10:00 hod.
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. 309, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště
medicíny dospělého věku, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00, Brno

Otevírání obálek:

•
•
•

Otevírání obálek proběhne dne 10. 7. 2013 15. 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 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 17. 6. 2013

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno
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Přílohy
Příloha č. 1 – Vzorový text čestného prohlášení
Příloha č. 2 – Vzorový text kupní smlouvy

Vyřizuje: Mgr. Petra Radoušová, právník OPV, tel: 532 233 743, e-mail: petra.radousova@fnbrno.cz
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