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V Brně dne 24. února 2014
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení plnění
Předmětem plnění je dodávka 2ks elektrovozíků pro rozvoz prádla a léků pro FN Brno dle přiložené
technické specifikace.
Účel nákupu – pro potřeby Fakultní nemocnice Brno.
2. Místo a doba plnění
Místem plnění je FN Brno
Doba plnění je součástí nabídky uchazeče
3. Podmínky pro plnění
Nabídka bude obsahovat:
krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)
cenovou nabídku s technickou specifikací v českém jazyce
záruční lhůta min. 24 měsíců
požadujeme nový elektrovozíky (ne ojetý, ne bazarový)
návrh smlouvy podepsaný ze strany uchazeče

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Celková nabídková cena za oba vozíky bude uvedená v Kč včetně dopravy, cla bez DPH, sazba DPH
s vyčíslením zvlášť a cenu včetně DPH.
Platba bude provedena po splnění dodávky se splatností faktury 60 dnů. Datum uskutečnění
zdanitelného plnění bude shodné s datem předání a převzetí Zboží.
5. Způsob hodnocení nabídek
Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.
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6. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě
legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny.
7. Zadavatel si vyhrazuje právo
zrušit výběrové řízení
8. Termín a způsob podání nabídky
do 4. 3 2014 do 11,00 hod.
a) poštou doporučeně na adresu:
Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů
Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno
b) nebo osobně na Sekretariátu ředitelství, FN Brno v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532
232 001
c) nabídka bude označena – Nabídka - Neotvírat – „Elektrovozíky II“
9. Název a sídlo organizace
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Přílohy:
Technická specifikace

Signature Not
Verified
Digitally signed
by Lenka
Vamberská
Date: 2014.02.24
11:34:03 +01:00
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Technická specifikace

Součástí dodávky bude kompletní dokumentace k vozidlu v českém jazyce (v tištěné podobě).
1) Tahač vozíků s prádlem 1 ks
Elektrovozík - baterie 48 V
Brzdy na všech 4 kolech
Korba
Nosnost korby min 350 kg
2 místa k sezení
Maximální délka vozidla 300 cm
Čelní světla
Závěsné zařízení – čep o průměru 20 mm
(Závěsné zařízení s čepem bude uzpůsobeno tahání vozíků, které jsou osazené výškově
stavitelným závěsem s otvorem o průměru 22 mm.)
Prosklená kabina včetně dveří a stěrače

2) Vozidlo pro rozvoz léků 1 ks
Elektrovozík – baterie 48V
Brzdy na všech 4 kolech
Korba s minimální velikostí v každém rozměru: délka
1600 mm
šířka
1150 mm
hloubka
250 mm
Korba bude mít oplachtování do výšky minimálně 800 mm nad horní hranu korby
Nosnost korby min. 450 kg
2 místa k sezení
Maximální délka vozidla 350 cm
Čelní světla
Závěsné zařízení – čep o průměru 20 mm.
(Závěsné zařízení s čepem bude uzpůsobeno tahání vozíků, které jsou osazené výškově
stavitelným závěsem s otvorem o průměru 22 mm. Stavitelný závěs je ve vodorovné poloze
320 mm nad vozovkou.)
Prosklená kabina včetně dveří a stěrače
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