FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel: 532 231 111

INVESTIČNÍ ODBOR
Sekretariát:
Tel.: 532 232 001

Naše zn.: 2022/131550/FNBRNO – 15.2.2 – Lu/Mo
Vaše zn.: -

V Brně dne 19. září 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 A PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem plnění veřejné zakázka malého rozsahu jsou právními předpisy a výrobci předepsané
revize, kontroly a preventivní servis protipožárních klapek a větrání chráněných cest ve Fakultní
nemocnici Brno.
Dále jsou předmětem veřejné zakázky malého rozsahu opravy poruch a havárií zařízení.
Předpokládaný roční rozsah předepsaných revizí a kontrol:
 revize 1326 ks protipožárních klapek - 2x ročně
 kontrola funkčnosti požárního větrání chráněných únikových cest v 14 budovách (celkem 42 ks)
- 2x ročně
Předpokládaný roční rozsah oprav zařízení:
 Standardní nástup na opravu do 48 hodin od nahlášení závady
Předpokládaný rozsah 16 operativních servisů za rok, každý z nich trvající 3 hodiny ve dvou
osobách, paušální doprava za 16 výjezdů
 Havarijní - nástup na opravu do 12 hodin od nahlášení závady
Předpokládaný rozsah 8 operativních servisů za rok, každý z nich trvající 3 hodiny ve dvou
osobách, paušální doprava za 8 výjezdů
Seznam jednotlivých zařízení, jejich umístění, typů a četnost předepsaných revizí je uveden
v Příloze č. 1 této výzvy.
Příloha č. 1 - seznam protipožárních klapek a větrání (list č. 2-4)
Zadavatel výslovně upozorňuje, že zde a v příloze uvedený seznam a údaje představují pomůcku pro
stanovení nabídkové ceny a nebudou závazné ani výchozí pro plnění veřejné zakázky. V případě
potřeby revizí, kontrol a oprav dalších a nových zařízení, neuvedených v zadávací dokumentaci se
uchazeč zavazuje k jejich realizaci, a to dle platného ceníku uchazeče. U nově dodaných zařízení
budou po dobu záruky přednostně uplatněny záruční opravy u dodavatele.
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2. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ


Místem plnění jsou všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno:





pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice (NBP), Jihlavská 20, 625 00, BrnoBohunice a Obilní trh 11, 602 00 Brno-střed
pracoviště Dětská nemocnice (DN), Černopolní 9, Brno-Černá pole

Smlouva bude uzavřena na dobu určitou 3 roky, s tříměsíční výpovědní lhůtou. Předpokládaný
termín zahájení plnění od 1. 2. 2023

3. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy:
a) ve vzorovém textu smlouvy o poskytování odborných služeb - Příloha č. 1
Smlouva bude uzavřena s účinností od 1. dne měsíce následujícího po podpisu smlouvy na dobu
určitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou.
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.
4. OBECNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE
Nabídka bude obsahovat:







obsah nabídky - seznam předkládaných dokumentů,
krycí list zájemce 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.,
cenovou nabídku dle 6. bodu této výzvy,
doklady dle 5. bodu této výzvy,
návrh 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 - Cenové nabídky.

5. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
Profesní kvalifikační předpoklady:
- Výpis z Obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence
(kopie dokladu ne staršího než 3 měsíce ke dni podání nabídky).
- Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
- Osvědčení o odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob
v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb, k revizím a
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opravám od jednotlivých výrobců protipožárních klapek (TGL, Kovona, Mandík, Systemair) a

JANKA Radotín - výrobce vetilátorů CHÚC.
Technické požadavky:
- Seznam významných služeb poskytovaných v posledních 3 letech:
o uchazeč musí prokázat realizaci nejméně 2 obdobných zakázek s uvedením jejich rozsahu
a doby plnění. Minimální finanční objem každé z nich musí činit 150 000,- Kč bez DPH.
Uchazeč prokáže splnění tohoto požadavku doložením seznamu služeb a osvědčení o
jejich realizaci, v prosté kopii.
o Seznam bude obsahovat nejméně: název zakázky, název objednatele, datum realizace
zakázky, kontaktní údaj na zástupce objednatele a předmět plnění zakázky.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Zájemce vyplní v příloze číslo 1 na listech č. 2-6 žluté pole, ve kterém uvede jednotkovou cenu bez
DPH a poskytnutou slevu v % u vybraných dodavatelů ND. Údaje pro vyhodnocení se automaticky
přenáší do listu č. 1, který vyhodnocuje cenu bez DPH v poměru: pravidelné revize 40%, operativní
servis 20%, opravy 20% a poskytnutá sleva 20% na náhradní díly.
Pro hodnocení veřejné zakázky bude použita celková nabídková cena z vyhodnocovací tabulky
(příloha č. 1, list č. 1) za 1 rok plnění.
Uchazeč doplní do zadavatelem vypracovaných tabulek (příloha č. 1, list č. 2-7 této výzvy) údaje o
ceně za jednotku (žlutě podbarvené pole v listech č. 2-7).
Údaje o rozsahu oprav a požadovaných hodin servisu jsou pouze orientační pro účely
hodnocení nabídek a zadavatel nebude sankcionován za vyšší či nižší množství objednaných
služeb.
7. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena bez
DPH, zpracovaná dle 6. bodu.
8. 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;
9. 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 „Revize, kontroly a opravy protipožárních klapek a větrání CHÚC“.
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10. 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.
11. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY
5. 10. 2022 do 11:00 hod
12. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO




Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.
Zákazu plnění předmětu veřejné zakázky poddodavatelem.
Považovat nabídku uchazeče za závaznou po dobu 60 dnů. Tato lhůta začne běžet dnem
následujícím po skončení lhůty pro podání nabídek. V případě výběru této nabídky jako
nejvhodnější se lhůta, po kterou je dodavatel svou nabídkou vázán, prodlužuje do uzavření
smlouvy.

Ing. Denisa Lukasová
vedoucí obchodního oddělení

Denisa
Lukasová

Digitálně podepsal
Denisa Lukasová
Datum: 2022.09.20
07:59:41 +02'00'

Přílohy:
Příloha č. 1 - seznam protipožárních klapek a větrání
Příloha č. 2 - vzorová smlouva o poskytování odborných služeb
Vyřizuje: Iva Momirovová, tel. 532 232 674
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