FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

INVESTIČÍ ODBOR
Sekretariát:
Tel.: 532 232 001

Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel: 532 231 111

Naše zn.: 2021/ 207959 /FNBRNO – 15.2.1 –Eg/Ko
Vaše zn.: -

V Brně dne 22. 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
Národního elektronického nástroje (NEN)
1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Předmětem plnění je:
a) dodávka 1 ks laboratorní odstředivky dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1
b) záruční a pozáruční servis
2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
 Splatnost faktury bude stanovena na 60 dnů od vystavení faktury. Datum uskutečnění zdanitelného
plnění bude shodné s datem předání a převzetí Zboží.
 Délka záruky min. 24 měsíců.
 Prodávající se zavazuje dodat Zboží a veškeré doklady, které se Zboží vztahují, Kupujícímu do 6
týdnů od objednání, a Kupující se zavazuje dodané Zboží převzít.
 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 Zboží dle přílohy č. 1 - Technická
specifikace.
 Místem dodání je Interní hematologická a onkologická klinika, Pracoviště Dětské nemocnice,
Černopolní 9, 613 00 Brno.
Záruční a pozáruční servis
Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém návrhu
servisní smlouvy - Příloha č. 3. Servisní smlouva se bude uzavírat pouze v případě, že vybraný
uchazeč nemá s FN BRNO již uzavřenou servisní smlouvu. V opačném případě bude uzavřen dodatek
ke stávající platné servisní smlouvě, a to za cenových podmínek, které jsou pro FN Brno výhodnější.
Přílohy jsou nedílnou součástí této výzvy. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text servisní
smlouvy k předložení podepsaného návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce. Zadavatel
si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.
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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 nabídka s popisem nabízeného zboží včetně doložení požadovaných Samostatných
příloh a to prostou kopií dokumentů
 Doplněná Příloha č. 1 - Technická specifikace včetně doložení požadovaných Samostatných
příloh a to prostou kopií dokumentů
 Příloha č. 2 - Cenová tabulka
 Vyplněné tabulky i v editovatelné podobě - Příloha č. 1 a 2
 Podepsanou vzorovou smlouvu na poskytování záručního a pozáručního servisu
4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Celková nabídková cena bude zpracována formou vyplněné tabulky - Příloha č. 2 - Cenová tabulka
5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší nabídkovou
cenou včetně DPH dle bodu č. 4.
6. PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím Národního
elektronického nástroje na adrese https://nen.nipez.cz/ pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu
„Laboratorní odstředivka II“.
Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, před plánovaným předáním předloží
elektronickou formou vyplněnou Importní tabulku, která je Přílohou č. 4.
7. 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 Národního elektronického nástroje (NEN)
https://nen.nipez.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 NEN.
8. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY
13. 1. 2022 do 11:00 hod
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9. 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: 2021.12.31
Egerlová 13:09:50 +01'00'

Přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Cenová tabulka
Příloha č. 3 - Vzorová smlouva na poskytování záručního a pozáručního servisu
Příloha č. 4 - Importní tabulka
Vyřizuje: Natálie Koubková, tel. 532 233 640
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