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I.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
IČ:
DIČ:
Sídlo zadavatele:
Statutární orgán:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Fakultní nemocnice Brno, příspěvková organizace
65269705
CZ65269705
Jihlavská 20, 625 00 Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel
Komerční banka, a.s.
71234621/0100

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.

II.
PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky na dodávky je pořízení investičního majetku, a to zdravotnické
techniky (dále také „zboží“), včetně předvedení funkčnosti a spotřebního materiálu nutného
k prvnímu uvedení do provozu, pro jednotlivá pracoviště zadavatele.
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, s uvedením klasifikační třídy
v českém jazyce.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v souladu s § 13 a násl. zákona
ve výši 4.434.036,39 Kč vč. DPH, tj. 3.664.492,88 Kč bez DPH.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je určena níže uvedenou dílčí předpokládanou
hodnotou jednotlivých druhů zboží v jednotlivých částech veřejné zakázky. Uchazeč tuto
dílčí předpokládanou hodnotu v každé jednotlivé položce nesmí svou nabídkovou
cenou překročit. Nesplnění této podmínky, tedy překročení dílčí předpokládané
hodnoty, je důvodem pro vyřazení nabídky ze zadávacího řízení.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky
CPV kód:
33100000-1 Zdravotnické přístroje
33155000-1 Přístroje pro fyzioterapii
33183000-6 Přístroje pro ortopedickou podporu
33190000-8 Různé zdravotnické přístroje a výrobky
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Rozdělení veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 98 zákona rozdělena na 6 částí.
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky.
Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou z níže
uvedených částí, pokud není stanoveno v zadávací dokumentaci jinak.
Investiční majetek:

P.č.
části

Název zdravotnického přístroje

Dlouhodobý hmotný a nehmotný (č. 01) majetek
Matrace
01. a) Lůžko resuscitační - matrace
b) Lůžko JIP - matrace
02. Přístroj pro řízenou hypotermii
Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a
03.
proprioceptivní stimulaci
Motodlahy pro horní a dolní končetiny
04.
05.
06.

Dílčí
předpokládaná Počet
hodnota (v Kč jednotek
včetně DPH)

58 036,40
880.000,00
362.727,27

8 ks
8 ks
1 ks

1.900.000,00
518.181,82

1 ks
2 ks

Systém pro nácvik kognitivních funkcí

456.000,00

1 ks

Vířivky horních a dolních končetin

259.090,90

2 ks

Diagnosticko-terapeutický účel
Pořizovaná zdravotnická technika bude sloužit nemocným postiženým cévní mozkovou
příhodou, tumory mozku a mozkových aneurysmat, tj. krvácením do mozku a míchy.
Nemocným bude poskytnuta kvalitní péče na lůžkové iktové jednotce.
V rámci rehabilitační péče dojde k rychlejšímu nácviku soběstačnosti, sebeobsluhy a
pracovních dovedností.

III.
TECHNICKÉ PODMÍNKY
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. Není-li dále stanoveno jinak, je od technických
parametrů možné se odchýlit o +/- 10%, pokud to povaha věci umožňuje, tj. za podmínky
splnění požadovaného medicínského účelu, diagnostického a terapeutického využití.
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Část č. 1 - MATRACE
Medicínský účel:
Zlepšení komfortu a bezpečnosti pro pacienta, prevence proleženin.
a) matrace pasivní (pro resuscitační lůžka) – 8 ks (2 ks pro Neurochirurgickou kliniku +
6 ks pro Neurologickou kliniku)
- pasivní antidekubitní matrace pro III. stupeň rizika vzniku dekubitů a pro pacienty s
dekubity do II. stupně
- 3 – zónová matrace (hlava, tělo, paty)
- pěnové jádro zajišťující cirkulaci vzduchu a rovnoměrné rozložení tlaku
- potah pružný, paropropustný, vodonepropustný, omyvatelný, odolný vůči běžné
dezinfekci, pratelný
- možnost sterilizace celé matrace parou
- minimální výška matrace 14 cm
- váhový limit pacienta min. 200 kg
b) aktivní antidekubitní matrace (pro lůžka JIP) – 8 ks pro Neurologickou kliniku
-

podpora léčby proleženin IV. stupně
možnost volby mezi dynamickým a statickým režimem
uzamčení komor pro transport nebo při výpadku elektrického proudu
pohotovostní vypouštěcí ventil – CPR
zvukový alarm v případě výpadku napájení, vizuální signalizace nízkého tlaku
systém provzdušňování pokožky pacienta
min. 6 úrovní nastavení tlaku dle hmotnosti pacienta
nastavitelná perioda střídání tlakových míst v rozsahu min. 7 minut
dynamický systém střídání tlakových míst
vyměnitelné komory – dvojité
speciální pružný potah s voděodolnou a paropropustnou membránou, pratelný
výška matrace min. 17 cm, max. 24 cm
maximální hmotnost pacienta - min. 180 kg
zajištění stability pacienta při laterálním náklonu lůžka

Část č. 2 – PŘÍSTROJ PRO ŘÍZENOU MÍRNOU HYPOTERMII – 1 ks pro
Neurochirurgickou kliniku
Medicínský účel:
Zpomalení metabolismu celého organismu včetně zpomalení činnosti mozku
- popis přístroje:
- mikroprocesorem řízený hyper-hypotermický vodní systém, který je určený pro
kontrolované řízení tělesné teploty pacienta
- zařízení bude dodáno kompletní, včetně spotřebního materiálu pro první použití, tj
min. 2ks chladící matrace pro opakované použití a 1 ks podložky pro chlazení
hlavy

4

- technická specifikace přístroje:
- možnost připojení min. 2 matrací
- automatický režim ohřevu ev. chlazení v závislosti na tělesné teplotě pacienta
- režim měření teploty pacienta bez ovlivňování změnou teploty matrace
- uzavřený vodní systém z nekorodujícího materiálu
- bezfreonový chladicí systém
- teplota vody regulovatelná v rozsahu 4 – 42 ˚C ± 0,5 ˚C
- teplota pacienta nastavitelná v rozsahu 30 – 40 ˚C ± 0,1 ˚C
- měření teploty pacienta i v tělních dutinách (močový měchýř, rektum)
- nastavení teploty vody i pacienta v krocích po 0,1 ˚C
- rychlost ohřevu min. 4 ˚C/min.
- alarmy:
a) překročení teploty
b) málo kapaliny
c) vadný sensor
- obecné požadavky na přístroj:
- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230V / 50 Hz

Část č. 3 – KOMBINOVANÝ PŘÍSTROJ PRO VERTIKALIZACI, MOBILIZACI A
PROPRIORECEPTIVNÍ STIMULACI – 1 ks pro Rehabilitační oddělení
Medicínský účel:
Přístroj slouží ke kompletní rehabilitační péči pohybově postižených pacientů
- technická specifikace
- stavěcí stůl s integrovaným motorickým pohybem dolních končetin
- podpěry chodidel se systémem cyklické zátěže
- nastavení zátěže v rozsahu min. 0 – 45 kg s mechanickým indikátorem
- nastavitelné nášlapné plochy pro různé postavení chodidel
- softwarové nastavení rozsahu pohybu odděleně pro pravou a levou končetinu
- nastavení podpory pohybu končetin pro aktivní trénink v rozsahu min. 20 – 100%
- nastavení podle délky dolní končetiny v rozsahu min. 75 – 100cm
- polohování stolu v rozsahu 0° - 80°
- frekvence pohybu nastavitelná v rozsahu alespoň 8 – 80 kroků za minutu
- rozsah pohybu v kyčelním kloubu 0° - 45°
- nastavitelný úhel v kyčli v rozsahu 0° - 15°
- výška stolu nastavitelná v rozsahu 55 – 80cm
- kolečka s centrální brzdou
- řídící hardware a software
- databáze pacientů s možností ukládání údajů o průběhu tréninku
- ovládání pomocí dotykové obrazovky
- antidekubitní polstrování
- bezpečnostní mechanismus pro sklopení pacienta do horizontální polohy v případě
výpadku proudu

5

- různé velikosti manžet pro uchycení stehen pacienta
- pro pacienty o hmotnosti až 135 kg
- obecné požadavky na přístroj:
- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230 V / 50 Hz

Část č. 4 – MOTODLAHY PRO HORNÍ A DOLNÍ KONČETINY – 2 ks
Medicínský účel:
Přístroj slouží k efektivní a komplexní léčbě pacientů s postižením pohybové funkce končetin
- popis přístroje:
- přístroj k procvičování horních a dolních končetin s flexibilním využitím pohybové
léčby prováděné vleže
- možnost umístění přístroje jak z čela postele, tak i z obou stran
- technická specifikace:
- pohon elektromotorem řízený mikroprocesorem – softwarově ovládaný
- možnost nastavení rychlosti otáčení klik
- možnost nastavení doby cvičení
- možnost nastavení uvolňovacího pohonu a vypínací síly při vzniku křečí
- možnost změnit automaticky smysl otáčení klik
- možnost odděleného procvičování dolních končetin a na příslušenství i horních
končetin
- ovládací panel s indikací aktuálního průběhu cvičení
- možnost zobrazení vyhodnocení cvičení pro obě končetiny zvlášť
- snadná údržba, manipulace a transport
- elektronická funkce pro snadnější nastoupení a vystoupení z přístroje
- obecné požadavky na přístroj:
- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230 V / 50 Hz

Část č. 5 – SYSTÉM PRO NÁCVIK KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ – 1 ks
Medicínský účel:
Systém pro kognitivní trénink a rehabilitaci
- popis systému:
- počítačový systém pro kognitivní trénink a rehabilitaci, umožňující trénink širokého
spektra kognitivních funkcí, zejména různých modalit pozornosti (pohotovostní
rozměr pozornosti, vigilanční rozměr pozornosti, vizuálně-prostorová pozornost,
selektivní pozornost, zaměřená pozornost, rozdělená pozornost), paměti, vizuomotorické koordinace, exekutivních funkcí atd.
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- technická specifikace:
- softwarové moduly pro kognitivní trénink využívající tzv. realistické scénáře pro
snadnější integraci do běžného života
- tréninkové moduly musí umožňovat trénink pro všechny úrovně schopností
- systém musí rozpoznat aktuální úroveň schopností klienta nebo pacienta a
automaticky přizpůsobit stupeň obtížnosti tréninku
- různé typy ovládacích (reakčních) panelů, sloužících k snadnému a komfortnímu
ovládání tréninkových programů
- strukturovanou databázi klientů i výsledků tréninkových sezení
- možnost individuálního přednastavení tréninkového sezení pro každého pacienta a
možnost jeho samostatného přihlášení a aktivaci tréninkového sezení zadáním
čárového kódu
- požadavek na propojení se systémy přístrojové psychodiagnostiky ke stanovení
úrovně schopností pacienta
- licence systému bez časového omezení

- obecné požadavky:
- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230 V / 50 Hz

Část č. 6 – VÍŘIVKY HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN - 2 ks
Medicínský účel:
Vířivky slouží k efektivní a komplexní léčbě pacientů s postižením pohybové funkce končetin
Vířivka pro horní končetinu – 1 ks
- požadavky na přístroj:
- min. 40 trysek rozmístěných podle reflexních zón
- ergonomický tvar vany pro uvolněnou polohu pacienta při terapii
- regulátor tlakové vody s přisáváním vzduchu
- možnost perličky teplým vzduchem
- napouštěcí termostatický ventil s tepelnou ochranou proti opaření
- čerpadlo cirkulace vody s ochranou běhu na prázdno
- ovládání digitálním časovačem
- objem vany 40 l
- čistící sprcha
Vířivka pro dolní končetinu – 1 ks
- požadavky na přístroj:
- min. 40 trysek rozmístěných podle reflexních zón
- ergonomický tvar vany pro uvolněnou polohu pacienta při terapii
- regulátor tlakové vody s přisáváním vzduchu
- možnost perličky teplým vzduchem
- napouštěcí termostatický ventil s tepelnou ochranou proti opaření
- čerpadlo cirkulace vody s ochranou běhu na prázdno
- ovládání digitálním časovačem
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- objem vany 40 l
- čistící sprcha
- obecné požadavky na přístroj:
- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení 230 V / 50 Hz

IV.
PLATEBNÍ PODMÍNKY, OBCHODNÍ PODMÍNKY
Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve
vzorovém textu kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 1 k této zadávací
dokumentaci a je její nedílnou součástí. Zadavatel požaduje, aby uchazeč využil pro podání
nabídky do částí 1 až 6 veřejné zakázky 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
vzorových smluv smlouvy (tj. identifikace uchazeče, evidenční číslo veřejné zakázky,
nabízená cena, místo plnění, identifikace oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a
neoddělitelně k návrhu smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci
zboží (viz čl. I.3. vzorového textu smlouvy; uchazeč vyplní přílohu návrhu smlouvy a místo
plnění v závislosti na části, do které bude podávat nabídku).

V.
JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY ZADAVATELE
Součástí nabídky ke všem částem veřejné zakázky 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 o tom, že dodavatel disponuje prohlášením o shodě, která se
vztahují k předmětu plnění
5. čestné prohlášení či jiný doklad prokazující splnění oznamovací povinnosti § 31 odst.
2 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších
předpisů
6. návod ke zboží v českém jazyce (zadavatel preferuje na CD/DVD ve formátu *.doc
nebo *.pdf)
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Nedoložení kteréhokoli z požadovaných dokumentů 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
v případě shodných nabídkových cen určit vítěze losem

VI.
POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
- cena s DPH, bez DPH a s vyčíslením DPH zvlášť bude zpracována pro jednotlivé části
veřejné zakázky jako celková cena
- cena s DPH, bez DPH a s vyčíslením DPH zvlášť bude rovněž uvedena
u jednotlivých položek jednotlivých částí veřejné zakázky, a to jak pro 1 ks položky, tak i
souhrnnou cenu pro požadovaný počet kusů

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 6 dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli požadované informace nejpozději do
4 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, právník Oddělení právních věcí,
Fakultní nemocnice Brno.

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 ve formátu *.doc, *.pdf, případně jiném formátu po
dohodě se zadavatelem), oboje bude vloženo do řádně uzavřené obálky označené slovy
„Veřejná zakázka – Modernizace přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra
FN Brno II. - VLASTNÍ NABÍDKA“ a s uvedením identifikačních údajů uchazeče (alespoň
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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 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 z příslušné vzorové smlouvy se
zapracovanými údaji dle požadavku zadavatele) podepsaný osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče nebo za uchazeče včetně přílohy č. 1 – technické
specifikace
Cenová nabídka dle bodu VI. této dokumentace
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nebude-li nabídka obsahovat návrh vzorové
smlouvy nebo cenovou nabídku, jedná se o důvod pro vyloučení uchazeče z další
účasti v zadávacím řízení!!
NABÍDKA (originál) bude vypracována v písemné formě, kvalitním způsobem vytištěna,
bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky
(jednotlivé strany včetně příloh budou očíslovány, svázány nebo sešity. 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.
NABÍDKU netvoří KVALIFIKACE! KVALIFIKACE bude předložena v jednom originále
v samostatné řádně uzavřené obálce označené slovy „Veřejná zakázka – Modernizace
přístrojového vybavení Cerebrovaskulárního centra FN Brno II. – „KVALIFIKACE“
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.

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.
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Zadavatel nebude uskutečňovat prohlídku místa plnění.
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XI.
LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta:
lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 6. 2. 2014 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

Uchazeč je ve stejné lhůtě a na stejném místě povinen předložit též doklady k prokázání
splnění kvalifikace.

Otevírání obálek:
Otevírání obálek proběhne dne 6. 2. 2014 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 19. 12. 2013

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

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