FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

INVESTIČNÍ ODBOR

Sekretariát: tel 532 231 111
Jihlavská 20, 625 00 Brno:

Tel.: 532 232 001

Naše zn.: 2021/195018/FNBRNO – 15.2.1 – Eg/Po
Vaše zn.: -

V Brně dne 13. prosince 2021

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím
elektronického nástroje E-ZAK
1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Předmětem plnění je dodávka kovového nábytku a kovových regálů včetně montáže pro kliniky FN
Brno pracoviště Nemocnice Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, dle specifikace uvedené v příloze č. 1
této výzvy.

Zadavatel umožňuje dílčí plnění v částech 1 - 2

2. 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 zájemce využil vzorový text kupní smlouvy k předložení podepsaného návrhu kupní smlouvy
osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text
návrhu smlouvy změnit.
Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové smlouvy.
Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem
sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v
platném znění.
3. OBECNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE
Součástí nabídky dále musí být:






Krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)
Vlastní nabídku s popisem nabízeného zboží
Cenovou nabídku dle bodu 4
záruční lhůtu min. 24 měsíců
termín dodání¨

2021/195018/FNBRNO - 15.2.1- Eg/Po
1 /7




rozpis cen jednotlivých položek
vzorový návrh kupní smlouvy (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem zájemce nebo za zájemce včetně přílohy č. 1 návrhu smlouvy

4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Výchozí nabídková cena bude uvedena vždy za celkový objem v části 1 a 2 dle specifikace přílohy č. 1.
Nabídková cena bude uvedena v systému E-ZAK za celý předmět plnění dle specifikace. Cena bude
zpracována bez DPH, včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a bude zahrnovat veškeré náklady spojené
s dodáním zboží včetně dopravy, montáže, cla, složení, obaly apod.

Součástí nabídky bude cena jednotlivých položek.

5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší nabídkovou cenou
včetně DPH dle bodu č. 4.

6. KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Veškerá písemná komunikace mezi zadavatelem a účastníky zadávacího řízení bude probíhat výhradně
elektronicky, a to za využití:
elektronického nástroje E-ZAK na adrese https://ezak.fnbrno.cz/; zadavatel doporučuje účastníkům
včas se v elektronickém nástroji registrovat a z důvodu eliminace technických problémů při
podávání nabídky provést TEST NASTAVENÍ PROHLÍŽEČE

7. PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK dostupného na adrese: https://ezak.fnbrno.cz/ pod názvem veřejné zakázky malého
rozsahu „Kovový nábytek a kovové regály“.

8. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ
V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné
zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK https://ezak.fnbrno.cz/.
Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen podat zadavateli
nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli odpověď
na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne předcházejícího poslednímu dni
lhůty pro podání nabídek. 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 zájemcům prostřednictvím systému E-ZAK.
9. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY
3. 1. 2022 do 10:00 hod
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10.

ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO

Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.

Ing. Hana Egerlová vedoucí
obchodního oddělení

Digitálně podepsal
Hana
Hana Egerlová
Datum: 2021.12.15
Egerlová 10:36:10 +01'00'

Přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 – Vzorová kupní smlouva

Vyřizuje: Martina Poulíková, tel. 532 233 773
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Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace
ČÁST 1 REGÁLY:
Položka 1. Základní regál - 2KS
/PRO ÚLM – OKB, FN BRNO/
jednoduchá zásuvná montáž bez šroubování provedení pozink












vysoká stabilita a pevnost
vhodný například pro sklady, archivy
5x police
nosnost police 200 kg
police jsou výškově přestavitelné
nosnost regálového sloupce 1100 kg
výška 1840 mm
šířka 900 mm
hloubka 400 mm
možnost nastavování přístavnými regály do nekonečných délek
možnost dokoupení dalších polic

Přístavný regál - 4 KS /PRO ÚLM – OKB, FN BRNO/
přístavný regál - regál s jednou stojinou (k napojení na regál základní)













jednoduchá zásuvná montáž bez šroubování
provedení pozink
vysoká stabilita a pevnost
vhodný například pro sklady, archivy, dílny,
5x police
nosnost police 200 kg
police jsou výškově přestavitelné
nosnost regálového sloupce 1200 kg
výška 1840 mm
šířka 900 mm
hloubka 400 mm
možnost dokoupení dalších polic

ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK
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Položka 2.

Policový regál 2000x900x500 mm, nosnost 175kg

12 KS/ regálů bez

montáže/
/PRO Oddělení investičních činností, Investiční odbor / IOD - FN Brno/


stabilní policový regál s rychlou montáží vhodný do skladů



police z kvalitní dřevovláknité desky



police v regálových rámech výškově stavitelné



regály zásuvné, bezšroubová



povrchová úprava kovových částí provedena práškovým lakem



nohy regálu zakončeny plastovými koncovkami
Počet polic

5

Výška (mm)

2000

Šířka (mm)

900
šedá

Barva
Provedení

základní regál

Typ montáže

zásuvný

Položka 3.

Kovový regál s dřevotřískovými policemi

1 ks

/ Pro Endoskopický sál IGEK/
stabilní kovová konstrukce z ocelového plechu.
Regál je nutno ukotvit ke zdi.
Parametry:
počet polic - 5 ks
materiál police - DTD surová
barva regálu - bílá
hloubka - 350 mm
šířka - 750 mm
výška - 1965 mm
nosnost police - 250kg
ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:
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Položka 4.

regál na uskladnění prádla 1 KS
/Pro JIP 2 - patologičtí novorozenci/
Chromovaný regál s drátěnými policemi, 1800 x 1200 x 450 mm
 chromovaný regál
 roštované police s nosností 120 kg
 ocelová
konstrukce a police jsou povrchově upraveny
pochromováním
 rychlá a jednoduchá montáž, police se nasouvají na stojiny a pomocí
plastových násadek se fixují ve zvolené poloze
 výška polic stavitelná
Nosnost police (kg) 120
ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:

Barva
chrom
Typ montáže zásuvný
Materiál polic drát

Položka 5.

Kovové regály pro Kliniku nemocí plicních a TBC - požadujeme ukotvit.
2ks kovový regál šroubovaný, policový, výška 2500, šířka 1200, hloubka 500, 5 polic, pozinkovaný
materiál, výšková nastavitelnost polic, police s kovovou patkou s možností ukotvení.
1 ks kovový regál šroubovaný, policový, výška 2500, šířka 1000, hloubka 500, 5 polic, pozinkovaný
materiál, výšková nastavitelnost polic, police s kovovou patkou s možností ukotvení

Položka 6.

REGÁLY pozinkované: pro Ústav laboratorní medicíny, OKMI – covid
11 KS Bezšroubový kovový regál DTD 1800 x 1200 x 600 mm - 4 police x 250kg, pozinkovaný
pro Ústav laboratorní medicíny, OKMI – covid
Regály s kovovou konstrukcí a policemi ze surové dřevotřísky.
2 ks ukotvit ke stávajícím regálům, 9 ks ukotvit ke stěně
Vysoká stabilita regálu. Regály pozinkované:
výška regálu 1800 mm
 rozměry police 600 x 1200 mm
 počet polic: 4
 police nastavitelné v krocích po 3,5 cm
 zatížení na polici - 250 kg
 kovové díly pozinkované
10 KS STRONG regál 2000x1000x600/5 polic/200 kg, pozink
1 ks ukotvit ke stávajícím regálům, 9 ks ukotvit ke stěně.
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kovová konstrukce regálů z odolného plechu je doplněna dřevotřískovými policemi o nosnosti 200
kg
provedení regálů ve dvou variantách (pozinkovaný
plech)
možnost výškové přestavitelnosti polic
regály je možné spojovat do regálových řad

6 ks STRONG regál 2000x1000x400/5 polic/200 kg, pozink
5 ks ukotvit ke stávajícím regálům, 1 ks ukotvit ke stěně
4ks BASIC regál 1800x900x600/5 polic/175 kg, pozink
/4 ks ukotvit ke stěně/
ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK:

ČÁST 2:
Skříň na chemikálie 1 KS
/PRO ÚLM – OKB, FN BRNO/
Konstrukce z ocelového plechu. S práškovým vypalovaným lakem, korpus světlá.
Zamykání cylindrickým zámkem.
Otvory ve dveřích pro větrání a odvětrávání.
Police a vanové police vyjímatelné, výškově přestavitelné. Nosnost vždy 40 kg (rozložené zatížení).
Záchytný objem vanových polic / spodní vany: 11 l.
 Pro bezpečné vnitřní skladování malých nádob s kapalinami ohrožujícími vodu
 Vanové police a spodní svařované vany nepropouštějící kapaliny
 Uzamykatelné dveře s výřezy pro účinné větrání a odvětrávání
 Vanové police a spodní svařované vany nepropouštějící kapaliny
Vnější šířka 920 mm
Vnější výška 900 mm
Vnější hloubka
400 mm
Materiál
ocelový plech
Počet dveří 2 ks
Typ dveří
otočné dveře
Nosnost police
40 kg
Počet skladovacích úrovní 2 ks
Materiál skladovací úrovně ocelový plech, pozinkovaný
Způsob uzamykání cylindrický zámek
Povrch s práškovým vypalovaným lakem
Počet spodních záchytných van
1 ks
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