FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

INVESTIČNÍ ODBOR
Sekretariát:
Tel.: 532 232 001

Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel: 532 231 111

Naše zn.: 2022/127259/FNBrno – 15.2.2 – Eg/Ed
Vaše zn.: -

V Brně dne 31.8.2022
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 4 ks televizí pro více klinik FN Brno, pracoviště Nemocnice
Bohunice a Porodnice (NBP), Jihlavská 20, 625 00 Brno dle specifikace uvedené v příloze č. 1
této výzvy.
Veřejná zakázka je rozdělena na 2 částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku do jedné nebo
obou částí veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této výzvě se vztahují na všechny
části, pokud není ve výzvě k podání nabídky stanoveno jinak.
2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy:
a) ve vzorovém textu kupní smlouvy - Příloha č. 2
b) Přílohy jsou nedílnou součástí této výzvy. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil
vzorový text příslušné smlouvy k předložení podepsaného návrhu 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 včetně fotodokumentace či obrázku
 cenovou nabídku dle bodu 4
 záruční lhůtu min. 24 měsíců
 termín dodání, zadavatel požaduje v co nejkratším možném termínu
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 doklady dle 3. bodu této výzvy
 položkový rozpočet (rozpis 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
Nabídková cena bude uvedena v systému EZAK za celý předmět plnění dle specifikace pro
každou část veřejné zakázky zvlášť. Cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH,
vyčíslením DPH zvlášť a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s dodáním zboží včetně
dopravy, montáže, cla, složení, obaly apod.
5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší
nabídkovou cenou včetně DPH dle bodu č. 4 pro každou část veřejné zakázky zvlášť.
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 „TV z plánu DDHM 2022“.
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 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 E-ZAKu.
8. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY
15.9.2022 do 11:00 hod
9. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO
Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi, až do uzavření smluvního vztahu s vítězným
uchazečem.

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Denisa
Lukasová

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

Vyřizuje: Kateřina Edesová, tel. 532 232 782
Technická specifikace
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Digitálně podepsal Denisa Lukasová
Datum: 2022.09.05 07:51:55 +02'00'

Zadavatel upozorňuje, že v případě číselně vyjádřených technických parametrů je možné se od nich
odchýlit o +/- 10%, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu. U
obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších požadavků, u nichž je tak
výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.
Část č. 1 Plochý LED televizor 3 ks (1 ks pro OHTS, 1ks pro KIGOPL, 1 ks pro GPK)
 uhlopříčka 80 cm (32"), české menu, dálkové ovládání
 Rozlišení HD READY (1366 x 768 pxl)
 HDR - kompatibilita s formáty HDR10 a HLG
 Podsvícení Direct LED
 PŘÍJEM SIGNÁLU / TUNERY
 DVB-T2(HEVC H.265 )/T (pozemní, terestriální) tuner
 DVB-S2/S (satelitní) tuner, Skylink Fast Scan
 DVB-C (kabelový) tuner
 SMART FUNKCE
 HBVT2
 Screen Share
 AVS - Audio Video Share
 Vestavěná WiFi
Část č. 2 Plochý LED tevizor vč. držáku na stěnu 1 ks pro CI:
























Úhlopříčka 50" (127 cm)
Maximální rozlišení 4K Ultra HD
Maximální rozlišení 3840 × 2160 Mpx
Technologie LED
Podsvícení Edge LED
Obnovovací frekvence panelu 50 / 60 Hz
Další vlastnosti obrazu HDR, Local Diming
Podporované HDR standardy HDR10, HDR10+, HLG
Typ Smart TV
Operační systém Tizen
Multimediální funkce Herní režim (GAME MODE), Ideal for PlayStation 5, VRR (Variable
Refresh Rate), Přehrávání z USB, Skylink Fast Scan, PIP (obraz v obraze), Světelný senzor,
AMD FreeSync
SMART funkce HbbTV, Chytrý ovladač, Ovládání hlasem, Webový prohlížeč, Přehrávání 360°
videa
Aplikace YouTube, NETFLIX, HBO Max, Skylink Live TV, Steam Link, Voyo, Facebook, Apple
TV, Disney+, Google Duo
Bezdrátové připojení WiFi, Bluetooth, Párování s mobilním zařízením, Apple AirPlay 2, DLNA,
Miracast, WiFi ready
Vstupy a výstupy USB, LAN, HDMI 2.1, HDMI 2.0, Digitální optický/Digitální audio výstup, CI+
1.4
HDMI 3 ×
USB 2 ×
Typ tuneru DVB-T2 HEVC, DVB-S2, DVB-C
Ovladač v balení Chytrý se solárním nabíjením
Šířka 111,83 cm, výška 68,36 cm, hloubka 22,88 cm, hmotnost 11,8 kg
Výška bez podstavce 64,46 cm, hloubka bez podstavce 2,57 cm
VESA uchycení 200×200

+ VESA uchycení:
Držák na TV 32" až 55" nástěnný, VESA 200×200, 400×400, 300×300, 400×200 a 100×200, nosnost
40 kg, náklon -12°/+12°, šířka instalačního plátu 433 mm, montážní sada, hmoždinky fischer
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