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VÝZVA
K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

„FN BRNO – MODERNIZACE A OBNOVA PŘÍSTROJOVÉHO
VYBAVENÍ - REKONSTRUKČNÍ SW A HW K CT“
I. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZY
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy na dodávku zdravotnických prostředků (dále také
„zboží“) v rámci technického zhodnocení stávajícího přístrojového vybavení zadavatele – 3 ks CT
Philips Brilliance 64 o technologii umožňující zpracování CT dat metodou iterativní rekonstrukce pro
Radiologickou kliniku a Kliniku dětské radiologie Fakultní nemocnice Brno.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky
CPV kód: 33100000 – 1 Zdravotnické přístroje, 48000000 – 8 Balíky programů a informační systémy
Diagnosticko-terapeutický účel
Zpracování CT dat metodou iterativní rekonstrukce ke zkvalitnění poskytované zdravotní péče
pacientům formou využití pro zdraví pacientů šetrnějších metod léčby snížením dávky ozáření při
současném zlepšení kvality obrazových dat spočívající v odstranění artefaktů, snížení šumu a zvýšení
prostorového rozlišení.
Technické podmínky
Zadavatel požaduje zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.
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Zboží musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle
platných právních předpisů v zemi výrobce i v ČR, kde bude provozováno, zejména zákona č. 22/1997
Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 123/2000 Sb.,
o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým
se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.
Pokud je v technické specifikaci uvedeno konkrétní specifické označení zboží, technologie či metody
platící pro určitou osobu za příznačné, patent na vynález, užitný nebo průmyslový vzor, ochranná
známka nebo označení původu, je možné je v souladu s § 44 odst. 11 zákona nahradit adekvátním,
kvalitativně a technicky rovnocenným řešením stejných či lepších parametrů.
Technická specifikace
− zpracování CT dat metodou iterativní rekonstrukce
− rekonstrukce v prostoru „raw“ dat (nikoli pouze adaptivní iterativní filtrace v obrazovém prostoru)
II. ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Podrobné obchodní podmínky vč. podmínek platebních a dodacích jsou obsaženy ve vzoru kupní
smlouvy (Příloha č. 2 této výzvy), který je nedílnou součástí této výzvy. Zadavatel požaduje, aby
zájemce využil tento vzorový text smlouvy k předložení návrhu smlouvy podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem nebo za zájemce na místech k tomu určených. Zájemce je oprávněn
a současně povinen dále vyplnit do návrhu smlouvy zadavatelem vyznačené údaje (tj. identifikace
zájemce, nabízená cena, identifikace oprávněného statutárního zástupce zájemce) a neoddělitelně
k návrhu smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. II.1. vzorového
textu smlouvy). Případné změny vzorové smlouvy lze projednat v rámci jednání zájemce se
zadavatelem dle čl. VIII. této výzvy.
III. 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 veškerými plněními dle této
smlouvy, tj. kromě nákladů na dodávku zboží zejména náklady na dopravu do místa plnění, obaly,
naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení
funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u zboží, které této zkoušce podle
zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů, podléhá) a vstupní validace
či kalibrace (pouze u zboží, u nějž je při provozu vyžadována), recyklační poplatek (pouze u zboží,
které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
podléhá); instruktáž obsluhujícího personálu bude provedena bez nároku na úplatu nad rámec ceny
plnění, jakož i preventivní bezpečnostně technické kontroly vč. aktualizace příp. firmware v průběhu
záruční doby.
Za nabídkovou cenu jako hodnotící kritérium pro potřeby hodnocení nabídek zadavatel považuje
celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH.
IV. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
NABÍDKA bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v písemné formě
v listinné podobě a jedné kopii v písemné formě v datové podobě (na CD/DVD/flash disku ve formátu
*.doc, *.pdf, případně v jiném formátu po dohodě se zadavatelem), obé bude vloženo do řádně
uzavřené obálky označené slovy „Veřejná zakázka – FN Brno – Modernizace a obnova
přístrojového vybavení – Rekonstrukční SW A HW k CT - VLASTNÍ NABÍDKA“ a s uvedením
identifikačních údajů zájemce (alespoň obchodní firmy, sídla, právní formy, IČ a adresy pro doručování
písemností).
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Struktura NABÍDKY:
obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů s podrobným uvedením číslování stránek
krycí list zájemce obsahující identifikační údaje zájemce, a to zejména obchodní firmu, sídlo, právní
formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutárn orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu
pro doručování písemností, internetovou adresu apod.
návrh smlouvy zpracovaný dle vzoru kupní smlouvy, jež je Přílohou č. 2 této výzvy, doplněný
zájemcem na místech k tomu určených a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za
zájemce
cenová nabídka zpracovaná dle článku III. této výzvy
doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. V. této výzvy
doklady dle článku VI. této výzvy
Pokud bude návrh smlouvy či jiné doklady podepisovány osobou, jež není dle výpisu z obchodního
rejstříku statutárním orgánem, je třeba doložit současně i plnou moc či jiný dokument opravňující
podepisující osobu k těmto úkonům. Pokud je k platnosti právního úkonu potřeba podpisu více než
jedné osoby, musí dokumenty podepisovat tolik oprávněných osob, aby byl právní úkon učiněn platně.
NABÍDKA (originál) bude vypracována v písemné formě, kvalitním způsobem vytištěna, jednotlivé
strany včetně příloh budou očíslovány, svázány nebo sešity takovým způsobem, který znemožní
vyjmout jednotlivé listy nabídky. 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.

V. POŽADAVEK NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE
Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky bylo doložení dokladů k prokázání kvalifikačních
předpokladů podle zákona, které zájemce prokáže ve lhůtě pro podání nabídek v následujícím rozsahu
a následujícím způsobem:
Základní kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání – dle § 53 zákona
Zájemce předloží výpis z Rejstříku trestů k prokázání splnění předpokladů dle § 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.
Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem právnické osoby
či členem statutárního orgánu právnické osoby jiná právnická osoba, musí tento předpoklad
splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této
právnické osoby.
Tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat uchazeč jak ve vztahu k území České
republiky, tak k zemi 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 § 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.
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K prokázání základního kvalifikačního předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona ve vztahu ke
spotřební dani zadavatel doporučuje využít vzor čestného prohlášení, jež tvoří Přílohu č. 1 této
výzvy.
Zájemce předloží potvrzení příslušného orgánu či instituce k prokázání splnění předpokladů dle
§ 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 § 53 odst. 1 písm. c) zákona, tj. že v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu
jednání nekalé soutěže formou podplácení dle § 49 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve
znění pozdějších předpisů;

−

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

−

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

−

dle § 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

K prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 písm. c) až e), g), j) a k) zákona
zadavatel doporučuje využít vzor čestného prohlášení, jež tvoří Přílohu č. 1 této výzvy.
Profesní kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání – dle § 54 zákona
Zájemce předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zájemce zapsán, či jiné
evidence, pokud je v ní zapsán.
Zájemce předloží doklad o oprávnění k podnikání pro předmět veřejné zakázky doložením
živnostenského listu, výpisu z živnostenského rejstříku nebo koncesní listiny.
Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku a způsob jejich prokázání – dle § 50
odst. 1 písm. c) zákona
Zájemce předloží čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za
uchazeče, z jehož obsahu musí být zřejmé, že uchazeč je ekonomicky a finančně způsobilý splnit
veřejnou zakázku.
K prokázání ekonomické a finanční způsobilosti zadavatel doporučuje využít vzor čestného
prohlášení, jež tvoří Přílohu č. 1 této výzvy.
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Technické kvalifikační předpoklady a způsob jejich prokázání – dle § 56 zákona
Zájemce dle § 56 odst. 1 písm. a) zákona předloží seznam min. 3 významných dodávek1
realizovaných v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Minimální finanční
objem bez DPH každé z nich musí činit alespoň 2 450 000,- Kč.
Uchazeč k tomuto seznamu připojí, a to nejméně ke 3 prokazovaným významným dodávkám:
−
−
−

osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem nebo
osvědčení vydané jiným objednatelem, pokud bylo zboží dodáno jiné osobě než veřejnému
zadavateli,
popř. smlouvu s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění zájemcem, není–li možno
takovéto osvědčení od jiného objednatele získat z důvodů spočívajících na jeho straně.

Zájemce dle § 56 odst. 1 písm. e) zákona předloží popisy a fotografie zboží určeného k dodání.
Tento kvalifikační předpoklad zájemce prokáže předložením listin (zejm. technických listů,
produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci zboží.
Z předložených listin musí vyplývat, že zboží splňuje veškeré technické požadavky stanovené
v čl. I. této výzvy (Technické podmínky), tzn. zadavatel musí být z jednotlivých předložených
dokumentů schopen posoudit splnění všech svých technických požadavků.
Zájemce dle § 56 odst. 1 písm. f) zákona předloží k nabízenému přístroji ES prohlášení o shodě
v souladu s 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, s uvedením klasifikační třídy.
Pravost a stáří dokladů
Nestanoví – li zákon jinak, postačí, pokud zájemce předloží prosté kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace, v českém jazyce. Požádá – li zadavatel před uzavřením smlouvy o předložení
originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, je zájemce, se kterým
má být uzavřena smlouva, povinen je předložit.
Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku
nesmějí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů.
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) zákona
subdodavatelem a
b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí
plnění určeného k plnění veřejné zakázky zájemcem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude
zájemce 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.

1

Za významnou dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje dodávka jakýchkoliv zdravotnických přístrojů (jednorázové plnění).
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Prokazování splnění kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Uchazeč může namísto dokladů k prokázání základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1
zákona a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) až d) zákona, v rozsahu, v jakém
doklady prokazující splnění profesních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele, předložit výpis ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu s § 125 a násl. zákona.
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace (tj. k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek), starší než 3 měsíce.
Změny v kvalifikaci
Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane zájemce splňovat kvalifikaci, je
povinen nejpozději do 7 pracovních dní tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit. Zájemce je
povinen předložit potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních
dní od oznámení této skutečnosti zadavateli. Obdobně se výše uvedené povinnosti vztahují na
zájemce, s nímž je možné uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí
zájemce, s nímž zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace
v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy.
Důsledek nesplnění kvalifikačních kritérií
Důvodem pro vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení je, pokud by uchazeč:
neposkytl údaje a informace o kvalifikaci v rozsahu stanoveném zadavatelem včetně dokladů podle
ustanovení zákona,
poskytl údaje, informace, doklady neúplné nebo nepravdivé,
nesplnil svou oznamovací povinnost při změně v kvalifikaci (§ 58 zákona).
VI. JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE
Součástí nabídky bude v originále či úředně ověřené kopii, není-li uvedeno jinak, v českém jazyce:
seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů zájemce, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru
u zadavatele; seznam musí být datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za
zájemce; v případě, kdy žádný statutární orgán ani člen statutárních orgánů zájemce v posledních
3 letech u zadavatele nepracoval, zájemce předloží čestné prohlášení podepsané osobou
oprávněnou jednat jménem nebo za zájemce s uvedením této skutečnosti,
čestné prohlášení datované a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za zájemce
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,
čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za zájemce či jiný doklad
prokazující splnění oznamovací povinnosti dle § 31 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických
prostředcích, ve znění pozdějších předpisů,
čestné prohlášení datované a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za zájemce
o tom, že zboží určené k dodání nemá negativní dopad na životní prostředí a splňuje požadavky
ekologické šetrnosti.
Ke splnění požadavků zadavatele k úplnosti nabídky dle bodů 1 a 2 (dle § 68 odst. 3 písm. a)
a c) zákona) zadavatel umožňuje využít vzor čestného prohlášení, jež tvoří Přílohu č. 3 této výzvy.
Nedoložení kteréhokoli z požadovaných dokladů je důvodem pro vyloučení zájemce z další
účasti v zadávacím řízení!
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Zájemce může dále k nabídce připojit v českém jazyce:
návod k ovládání zboží v českém jazyce v datové podobě na CD/DVD/flash disku ve formátu *.doc,
*.rtf nebo *.pdf)
údaje o servisních podmínkách (místo servisu v České republice, hodinovou sazbu a kilometrovné
v pozáruční době, dobu nástupu na opravu v pozáruční době, zapůjčení náhradního zboží po
dobu dlouhodobé či dílenské opravy v pozáruční době, apod.),
seznam veškerého dalšího možného příslušenství nabízeného zboží nad rámec předmětu veřejné
zakázky s uvedením aktuálních cen,
seznam pracovišť v České republice vybavených nabízeným zbožím,
čestné prohlášení datované a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za zájemce,
zda má zájemce v úmyslu zadat část veřejné zakázky jednomu či více subdodavatelům, a pokud
ano, pak uvést identifikační údaje každého takového subdodavatele a informace v jakém rozsahu
se na plnění veřejné zakázky bude subdodavatel podílet.
Výše uvedené doklady mají pouze informativní charakter, nejsou povinnou náležitostí nabídky
zájemce a jejich nedoložení není důvodem pro vyloučení zájemce z další účasti v zadávacím
řízení.
Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po níž je zájemce vázán svou nabídkou, v délce 150 kalendářních
dnů. Zadávací lhůta počíná bežet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zájemci. Zadávací lhůta se prodlužuje zájemci, s nímž může
zadavatel uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
neakceptovat, nepřistoupit na podmínky zájemce v otázkách, na něž zadávací podmínky
nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad
rámec požadavků zadavatele,
upravit předložený návrh smlouvy, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce a dále úpravy
v souvislosti s očekávaným nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dojde-li k uzavření smlouvy až po nabytí účinnosti (aktuálně k 1. 1. 2014)),
které nenaruší podstatné náležitosti smlouvy, a to při zachování souladu konečného znění smlouvy
se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky či změnami dohodnutými v rámci jednání.
VII. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ
V případě, že zájemce bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím či kvalifikačním podmínkám,
je nutné na tento požadavek pohlížet jako na právní úkon dodavatele ve smyslu § 49 odst. 1 zákona.
Žádost o dodatečnou informaci k podmínkám je zájemce povinen doručit zadavateli v písemné formě
na adresu zadavatele k rukám kontaktní osoby či prostřednictvím profilu zadavatele, a to nejpozději
6 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle zájemci požadované informace
nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti zájemce. Zadavatel může poskytnout zájemci
dodatečné informace k podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně přesného
znění případné žádosti, poskytne zadavatel prostřednictvím svého profilu (https://ezak.fnbrno.cz/).
Kontaktní osobou zadavatele je Eva Trávníková, referent Oddělení právních věcí, Fakultní nemocnice
Brno.
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VIII. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ PRVNÍHO JEDNÁNÍ
První jednání se zájemcem se uskuteční dne 2. 12. 2013 v 9:00 hodin v zasedací místnosti Oddělení
právních věcí Fakultní nemocnice Brno, 3. nadzemní podlaží lůžkového traktu, Pracoviště medicíny
dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Jednání bude probíhat výhradně v českém jazyce.
Zájemce na prvním jednání předloží návrh nabídky v náležitostech dle čl. IV. této výzvy, o kterém bude
jednáno.
IX. TERMÍN POSLEDNÍHO MOŽNÉHO JEDNÁNÍ
Poslední možné jednání se bude konat nejpozději dne 20. 12. 2013.
X. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDKY, OTEVÍRÁNÍ OBÁLKY S NABÍDKOU
Lhůta:
•
•

při prvním jednání bude předložen návrh nabídky, o němž bude jednáno
na základě uskutečněných jednání bude stanovena lhůta pro podání konečné nabídky

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 obálky s nabídkou proběhne v den konce lhůty pro podání nabídek v 10:30 hod.
v sídle zadavatele v zasedací místnosti Oddělení právních věcí, 3. nadzemní podlaží objektu
lůžkového traktu, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno
otevírání obálky se mohou zúčastnit statutární zástupci zájemce nebo jejich zástupci (nejvýše
3 osoby) pověřeni na základě plné moci, která bude předložena před otevíráním obálky

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno
Přílohy
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Vzor čestného prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů
a ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku
Vzor kupní smlouvy
Vzor čestného prohlášení ke splnění požadavků zadavatele k úplnosti nabídky

Vyřizuje: Eva Trávníková, tel: 532 233 743, e-mail: eva.travnikova@fnbrno.cz
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Příloha č. 1 – vzor čestného prohlášení k prokázání základních kvalifikačních
předpokladů a ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

V Praze dne ……………
Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů uchazečem
Philips Česká republika s.r.o. (dále jen „uchazeč“)
dle § 50 odst. 1 písm. c) a § 53 odst. 1 písm c) – g), j), k) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Uchazeč Philips Česká republika s.r.o., sídlem Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5, IČ: 63985306,
tímto čestně prohlašuje, že:
-

-

-

dle § 53 odst. 1 písm. c) zákona nenaplnil v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé
soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,
dle § 53 odst. 1 písm. d) zákona 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 dle
zvláštních právních předpisů,
dle § 53 odst. 1 písm. e) zákona není v likvidaci,
dle § 53 odst. 1 písm. f) zákona nemá v České republice (ani v zemi sídla, místa podnikání)
v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to i ve vztahu ke spotřební dani,
dle § 53 odst. 1 písm. g) zákona nemá v České republice (ani v zemi sídla, místa podnikání)
nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
dle § 53 odst. 1 písm. j) zákona není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
dle § 53 odst. 1 písm. k) zákona mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za
umožnění výkonu nelegální práce podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku,
v rámci níž je kvalifikace prokazována.

…….………………………………………
Jaroslav Dyčka, Jiří Tourek, jednatelé
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Příloha č. 2 – vzor kupní smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 409 a násl.
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi těmito smluvními stranami:

Philips Česká republika s.r.o.
IČO: 63985306
DIČ: CZ63985306
se sídlem: Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5
jejímž jménem jedná: Jaroslav Dyčka, Jiří Tourek, jednatelé
bankovní spojení: ………………………………………..
číslo účtu: ………………………………………..
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 38206

Komentář [ET1]: Doplní zájemce:
název a pobočka banky
Komentář [ET2]: Doplní zájemce: číslo
účtu vč. kódu banky. Zadavatel požaduje,
aby zájemce uvedl pouze takový bankovní
účet, který je uveřejněn v Registru plátců
DPH. Kontrolu, zda je účet uveřejněn, lze
provést zde:
http://adisreg.mfcr.cz/adistc/DphReg?ZPR
AC=FDPHI1&poc_dic=1

jako prodávající, dále jen „Prodávající“, na straně jedné
a
Fakultní nemocnice Brno
IČ: 65269705
DIČ: CZ65269705
se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00
jejímž jménem jedná: MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Brno,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno
číslo bankovního účtu: 71234621/0100
FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá
zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném
Živnostenským úřadem města Brna,
jako kupující, dále jen „Kupující“, na straně druhé,
v následujícím znění:
I.
Předmět smlouvy
I.1.

Předmětem této smlouvy je sjednání závazku Prodávajícího dodat Kupujícímu řádně a včas
dále specifikované zdravotnické prostředky, dále též „Zboží“, a to za podmínek sjednaných dále
v této smlouvě, sjednání závazku Prodávajícího převést na Kupujícího vlastnické právo ke
Zboží a dále sjednání závazku Prodávajícího řádně a včas dodané Zboží převzít a zaplatit za
něj Kupujícímu sjednanou cenu.
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II.
Předmět plnění
II.1.

II.2.

Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zdravotnické prostředky v rámci technického
zhodnocení stávajícího přístrojového vybavení Kupujícího – 3 ks CT Philips Brilliance 64
o technologii umožňující zpracování CT dat metodou iterativní rekonstrukce, typ: ……………,
jejichž přesná technická specifikace včetně příslušenství je obsažena v Příloze č. 1 této
smlouvy, tvořící nedílnou součást této smlouvy.
Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu společně se Zbožím i veškeré doklady, které se
ke Zboží vztahují, tj. zejména doklady nutné k převzetí a k řádnému užívání Zboží:
- návod k ovládání Zboží v českém jazyce ve dvou vyhotoveních (1x v listinné podobě,
1x v datové podobě na CD/DVD/flash disku ve formátu *.doc, *.rtf nebo *.pdf);
- prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve
znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, s uvedením
klasifikační třídy, a to v českém jazyce. Zároveň bude přímo na Zboží grafické znázornění
této shody prostřednictvím značky CE.
III.
Dodání Zboží

III.1.

Prodávající se zavazuje dodat Zboží a veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, Kupujícímu
nejpozději do 4 kalendářních týdnů od uzavření této smlouvy.

III.2.

Místem plnění, tj. místem dodání Zboží je Radiologická klinika, Pracoviště medicíny dospělého
věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno, a Klinika dětské radiologie, Pracoviště dětské medicíny,
Černopolní 9, 613 00 Brno.

III.3.

Prodávající se zavazuje oznámit Kupujícímu konkrétní termín dodání Zboží dva pracovní dny
před plánovaným termínem dodání na obchodní oddělení, a to paní Střechové na
tel: 532 232 674 a písemně na e-mail: mstrechova@fnbrno.cz. Bez tohoto oznámení není
Kupující povinen Zboží převzít.

III.4.

Součástí plnění dle čl. II.1. této smlouvy je i provedení instalace Zboží, uvedení Zboží do
provozu, předvedení jejich funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze
u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, podléhá) a vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u nějž je při
provozu vyžadována) za přítomnosti zástupců klinik, zaměstnance Obchodního oddělení
a Oddělení zdravotnické techniky Kupujícího a provedení instruktáže obsluhujícího personálu
dle § 22 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

III.5.

Zástupci Prodávajícího a Kupujícího sepíší a podepíší při dodání Zboží předávací protokol, dále
jen „Protokol o předání a převzetí Zboží“. Prodávající i Kupující jsou oprávněni v Protokolu
o předání a převzetí Zboží uvést jakékoliv záznamy, připomínky či výhrady; tyto se však
nepovažují za změnu této smlouvy či dodatek k této smlouvě. Neuvedení jakýchkoliv
(i zjevných) vad do Protokolu o předání a převzetí Zboží neomezuje Kupujícího v právu
oznamovat zjištěné vady Prodávajícímu i po dodání Zboží v průběhu záruční doby.

III.6.

Okamžikem předání a převzetí Zboží na základě Protokolu o předání a převzetí Zboží nabývá
Kupující vlastnické právo ke Zboží a přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
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III.7.

Prodávající se zavazuje, že bude provádět pravidelné servisní prohlídky (preventivní
bezpečnostně technické kontroly) předepsané výrobcem a platnými právními předpisy, zejména
zákonem č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vč. aktualizace příp. firmware, zkoušek dlouhodobé
stability (pouze u Zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně,
ve znění pozdějších předpisů, podléhá), vstupní a následné validace nebo kalibrace parametrů
(pouze u Zboží, u nějž je při provozu vyžadována); tyto úkony bude Prodávající v záruční době
provádět bez vyzvání Kupujícího, včetně dodání potřebného materiálu a náhradních dílů, a to
bez nároku na další úplatu nad rámec sjednané ceny plnění.
IV.
Kupní cena a platební podmínky

IV.1.

Kupní cena se sjednává jako cena pevná a konečná za veškerá plnění poskytovaná
Prodávajícím Kupujícímu na základě této smlouvy a činí:
Cena Zboží bez DPH
DPH … %
Cena Zboží vč. DPH

…,- Kč (slovy: ………. korun českých)
…,- Kč
…,- Kč (slovy: ………. korun českých)

Komentář [ET4]: Doplní zájemce

IV.2.

Sjednaná kupní cena plnění zahrnuje kromě Zboží zejména náklady na dopravu do místa
plnění, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do
provozu, provedení funkční zkoušky vč. přejímací zkoušky dlouhodobé stability (pouze u Zboží,
které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, podléhá) a vstupní validace či kalibrace (pouze u Zboží, u nějž je při provozu
vyžadována), recyklační poplatek (pouze u Zboží, které tomuto poplatku podle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), preventivní
bezpečnostně technické kontroly vč. aktualizace příp. firmware v průběhu záruční doby.

IV.3.

Instruktáž obsluhujícího personálu Kupujícího ke Zboží bude provedena bez nároku na úplatu
nad rámec sjednané kupní ceny.

IV.4.

Prodávající potvrzuje, že sjednaná kupní cena zcela odpovídá nabídce Prodávajícího
předložené v zadávacím řízení. V případě rozporu mezi touto smlouvou a nabídkou
Prodávajícího uhradí Kupující kupní cenu pro Kupujícího výhodnější.

IV.5.

Změna kupní ceny je výhradně podmíněna změnou právních předpisů vztahujících se
k předmětu této smlouvy, která má prokazatelný vliv na výši kupní ceny.

IV.6.

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu na základě faktury – daňového dokladu vystavené
Prodávajícím a doručené Kupujícímu. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné
s datem podpisu Protokolu o předání a převzetí Zboží zástupci obou smluvních stran. Splatnost
faktury 31. 12. 2013, bude-li Zboží dodáno na základě Protokolu o předání a převzetí Zboží do
15. 12. 2013. Nebude-li Zboží dodáno do tohoto termínu, bude kupní cena ve výši přijaté dotace
ze státního rozpočtu uhrazena se splatností 60 kalendářních dnů od vystavení faktury a úhrada
zbylé části kupní ceny bude od vystavení faktury rozložena do pravidelných rovnoměrných
splátek splatných vždy po jedné splátce k poslednímu dni daného kalendářního měsíce. Datum
splatnosti poslední splátky bude shodné s datem splatnosti faktury 31. 12. 2014. Součástí
faktury bude splátkový kalendář odpovídající těmto platebním podmínkám.

IV.7.

Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními
předpisy, zejména musí splňovat ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a musí na ní být uvedena sjednaná kupní cena a datum
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splatnosti v souladu se smlouvou, jinak je Kupující oprávněn vrátit fakturu Prodávajícímu
k přepracování či doplnění. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení
opravené faktury Kupujícímu.
IV.8.

Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostním převodem z bankovních účtů Kupujícího
na bankovní účet Prodávajícího. Dnem úhrady se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu
Kupujícího.

IV.9.

V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Prodávající zapsán v registru
plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, má Kupující právo uhradit za
Prodávajícího DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel správcem daně
Prodávajícího, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů.

IV.10. Pokud Kupujícího uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Prodávajícího a zbývající
částku sjednané kupní ceny (relevantní část bez DPH) Prodávajícímu, považuje se jeho
závazek uhradit sjednanou kupní cenu plnění za splněný. Dnem úhrady se rozumí den
odepsání poslední příslušné částky z účtu Kupujícího.
IV.11. Prodávající je oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně po
předchozím písemném souhlasu Kupujícího, jinak je postoupení vůči Kupujícímu neúčinné.
Prodávající je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Kupujícím výhradně na základě
písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení pohledávek neplatné.
V.
Kvalita Zboží, odpovědnost za vady
V.1.

Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží zcela nové, v plně funkčním stavu, v jakosti
a technickém provedení odpovídajícím platným předpisům Evropské unie a odpovídajícímu
požadavkům stanoveným právními předpisy České republiky, harmonizovanými českými
technickými normami a ostatními ČSN, které se vztahují ke Zboží, zejména požadavkům
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
a nařízení vlády č. 336/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V.2.

Prodávající prohlašuje, že Zboží, které dodá na základě této smlouvy, zcela odpovídají
podmínkám stanoveným v zadávacích podmínkách uplatněných v zadávacím řízení, ve kterém
byla nabídka Prodávajícího na dodání Zboží vybrána jako nejvhodnější.

V.3.

Prodávající se zavazuje, že v okamžiku převodu vlastnického práva ke Zboží nebudou na Zboží
váznout žádná práva třetích osob, a to zejména žádné předkupní právo, zástavní právo nebo
právo nájmu.

V.4.

Prodávající se zavazuje, že dodané Zboží (vč. veškerých jeho jednotlivých komponent) bude
nejméně po dobu 24 měsíců ode dne předání a převzetí Zboží na základě Protokolu o předání
a převzetí Zboží způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová
své vlastnosti v souladu s touto smlouvou a zadávacími podmínkami Kupujícího. Prodávající
tedy poskytuje Kupujícímu záruku za jakost dodaného Zboží v délce nejméně po dobu
24 měsíců ode dne předání a převzetí Zboží.

V.5.

Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání
záruky do 1 pracovního dne od jejich oznámení Prodávajícímu a ve lhůtě do 3 pracovních dnů
od jejich oznámení uvést Zboží opět do bezvadného stavu, není-li mezi Prodávajícím
a Kupujícím s ohledem na charakter a závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
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V.6.

Kupující je oprávněn vedle nároků z vad Zboží uplatňovat i jakékoliv jiné nároky související
s dodáním vadného Zboží (např. nárok na náhradu škody).
VI.
Zveřejnění obsahu smlouvy, jiná ujednání

VI.1.

Prodávající s ohledem na povinnosti Kupujícího vyplývající zejména ze zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí se zveřejněním veškerých
informací týkajících se závazkového vztahu založeného mezi Prodávajícím a Kupujícím touto
smlouvou, zejména vlastního obsahu této smlouvy. Ustanovení zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o obchodním tajemství, se nepoužije.

VI.2.

Prodávající se zavazuje předložit Kupujícímu dle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě 60 dnů od splnění této smlouvy
seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové kupní ceny.
VII.
Sankce a odstoupení od smlouvy

VII.1. Prodávající se pro případ prodlení s dodáním Zboží řádně a včas zavazuje uhradit Kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý započatý kalendářní den
prodlení.
VII.2. Prodávající se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění Kupujícím oznámených
vad Zboží nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do bezvadného stavu
zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny vč. DPH za
každý započatý kalendářní den prodlení.
VII.3. Uplatněná či již uhrazená smluvní pokuta nemá vliv na uplatnění nároku Kupujícího na náhradu
škody, kterou lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v celém rozsahu, tzn., že částka
smluvní pokuty se do výše náhrady škody nezapočítává. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčena povinnost Prodávajícího splnit závazky vyplývající z této smlouvy.
VII.4. Kupující se v případě prodlení s úhradou kupní ceny zavazuje uhradit Prodávajícímu úroky
z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
VII.5. Porušení povinnosti Prodávajícího dodat Zboží řádně a včas nebo povinnosti Prodávajícího
zahájit práce na odstranění Kupujícím oznámených vad Zboží nebo povinnosti Prodávajícího
uvést vadné Zboží opět do bezvadného stavu po dobu delší než třicet kalendářních dnů se
považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Kupujícího k odstoupení od smlouvy.

VIII.
Závěrečná ujednání

VIII.1. Osoby podepisující tuto smlouvu jménem Prodávajícího prohlašují, že podle stanov společnosti,
společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni smlouvu
podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.
VIII.2. Prodávající
prohlašuje,
že
se
nenachází
v
úpadku
ve
smyslu
zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, přičemž jeho
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hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku; na jeho majetek nebyl
prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno
insolvenční řízení.

VIII.3. Prodávající prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po
splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po
splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle
zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
VIII.4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemnou
formou.
VIII.5. Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy z této smlouvy vznikající či
s touto smlouvou související řídí platnými právními předpisy ČR, zejména ustanoveními
§ 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
VIII.6. Spory mezi stranami, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, budou řešeny vzájemnou
dohodou smluvních stran. Pokud se stranám nepodaří vyřešit spor smírnou cestou, může se
kterákoli ze smluvních stran obrátit na obecný soud ČR. Smluvní strany se ve smyslu
ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí sporů a jiných právních věcí
vyplývajících z touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož i ze vztahů s tímto vztahem
souvisejících, je v případě, že k projednání věci je v prvním stupni věcně příslušný krajský soud,
Krajský soud v Brně, a v případě, že k projednání věci je v prvním stupni věcně příslušný
okresní soud, Městský soud v Brně.
VIII.7. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž dvě
z nich jsou určena pro Kupujícího a jedno z nich je určeno pro Prodávajícího; smlouva se
považuje za uzavřenou a nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
VIII.8. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem této smlouvy, kterému zcela
rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

PRODÁVAJÍCÍ:

KUPUJÍCÍ:

V Praze dne …………………..

V Brně dne …………………..

__________________________

__________________________

Philips Česká republika s.r.o.

Fakultní nemocnice Brno

Jaroslav Dyčka, Jiří Tourek

MUDr. Roman Kraus, MBA

jednatelé

ředitel
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Příloha č. 1 – technická specifikace Zboží

Komentář [ET5]: Zájemce doplní
technickou specifikaci nabízeného Zboží
v souladu s čl. I výzvy
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Příloha č. 3 – vzor čestného prohlášení ke splnění požadavků zadavatele k úplnosti
nabídky

V Praze dne ……………
Čestné prohlášení o splnění požadavků zadavatele k úplnosti nabídky uchazečem
Philips Česká republika s.r.o. (dále jen „uchazeč“)
dle § 68 odst. 3 písm. a) a c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Uchazeč Philips Česká republika s.r.o., sídlem Šafránkova 1238/1, 155 00 Praha 5, IČ: 63985306,
tímto čestně prohlašuje, že:
-

-

-

dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona předkládá 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:
………………………..,
………………………..,
………………………..;
dle § 68 odst. 3 písm. a) zákona čestně prohlašuje, že žádný statutární orgán nebo člen
statutárního orgánu nebyl v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek
v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele;
dle § 68 odst. 3 písm. c) zákona čestně prohlašuje, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu
podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů,
v souvislosti s veřejnou zakázkou, v rámci jejíhož zadávání je předkládáno toto čestné prohlášení

…….………………………………………
Jaroslav Dyčka, Jiří Tourek, jednatelé
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FN 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.

Komentář [ET6]: Zájemce vybere pouze
jednu z možností, druhou vymaže.

