FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO

Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel: 532 231 111

INVESTIČNÍ ODBOR/OBCHODNÍ
ODDĚLENÍ
Sekretariát:
Tel.: 532 232 001

Naše zn.: 2022/144517/FNBrno – 15.2.2 – Lu/Ed
Vaše zn.: -

V Brně dne 13.9.2022

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 104 ks kovového nábytku pro více klinik FN Brno, pracoviště Nemocnice Bohunice
a Porodnice (NBP), Jihlavská 20, 625 00 Brno a pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 613 00 Brno dle
specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.
Veřejná zakázka je rozdělena na 19 částí. Dodavatel je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné
zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této výzvě se vztahují na všechny části, pokud není ve výzvě k podání
nabídky stanoveno jinak.
Název části

Počet kusů

Část č. 1

TYP A

2

Část č. 2

TYP B

3

Část č. 3

TYP C

1

Část č. 4

TYP D

1

Část č. 5

TYP E

1

Část č. 6

TYP F

3

Část č. 7

TYP G

3

Část č. 8

TYP H

8

Část č. 9

TYP CH

7

Část č. 10

TYP I

1

Část č. 11

TYP J

2

Část č. 12

TYP K

2

Část č. 13

TYP L

1

Část č. 14

TYP M

1

Část č. 15

TYP N

1

Část č. 16

TYP O

47

Část č. 17

TYP P

1

Část č. 18

TYP Q

6

Část č. 19

TYP R

13
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2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy:
a) ve vzorovém textu kupní smlouvy - Příloha č. 2
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
 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 „Kovový nábytek
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
7.10.2022 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
Přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace
Příloha č. 2 - Vzorová kupní smlouva

Denisa
Lukasová

Digitálně podepsal
Denisa Lukasová
Datum: 2022.09.22
11:58:51 +02'00'

Vyřizuje: Kateřina Edesová, tel. 532 232 782
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Příloha č. 1 – Technická specifikace
1. Část – TYP A celkem 2 ks (1 kus IKK NS 1032, 1
kus UK NS 2431)









SKŘÍŇ NA CHEMIKÁLIE, 1180X950X500 MM,
ŠEDÁ/ŽLUTÁ
robustní svařovaná skříň z kvalitního ocelového plechu
splňující předpisy pro uskladňování nebezpečných kapalných
látek
záchytné vany jsou výškově přestavitelné po 25 mm a mají
nosnost 60 kg
záchytné vany obsahují vyjímatelné rošty, které zabrání
kontaktu kapalin s uskladněnými nádobami
skříně mají ve spodní části navíc další záchytnou vanu bez
roštu o objemu 19 litrů
vyztužené dveře skříní mají perforované otvory zajišťující
správné odvětrávání
na levých dveřích je schránka na dokumentaci k uloženým
látkám
u nízkých skříní je horní pracovní plocha opatřena: rýhovanou černou gumou výšky 3 mm, rámečkem zabraňujícím
pádu odložených předmětů

2. Část – TYP B celkem 3 ks ( 2 ks IHOK NS 1112, 1 ks GPK NS 7519/odd.A)


SKŘÍŇ NA CHEMIKÁLIE, 1950X500X500 MM,
1-DVEŘOVÁ, ŠEDOŽLUTÁ



skříně z kvalitního ocelového plechu pro uskladňování
nebezpečných kapalných látek
záchytné vany chrání před škodami způsobenými
vytékáním chemikálií a jedovatých látek
záchytné vany jsou výškově přestavitelné, objem vany
10 l
skříně jsou vybaveny bezpečnostním cylindrickým
zámkem
snadná a rychlá montáž dle přiloženého návodu
vyztužené dveře
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3. Část – TYP C celkem 1 ks (IHOK NS1112)








Nerezová skříň dvojitá s posuvnými dvířky
Celonerezové provedení.
Nosná konstrukce z jeklu 40x40 mm, police tl. 40 mm vyztužené
podélnými výztuhami, dvě vyjímatelné.
Zadní a boční zakrytování, 2x posuvná dvířka.
Délka 1200 mm
Šířka 600 mm

4. Část – TYP D 1 ks (IHOK NS1112)



VOZÍK 2-POLICOVÝ, 900 X 620 X 470 MM,
LAK/NEREZ
kovový 2-policový stolek opatřený bílou
práškovou barvou
vyjímatelné nerezové police o rozměru 530 ×
420 mm
+ sada 4 ks pogumovaných koleček pr. 50
mm (2 brzděná)
Šířka 620 mm
Výška 900 mm
Materiál Kov
Hloubka 470 mm
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5. Část – TYP E 1 ks (IHOK NS1112)






Nerezový dřez svařovaný – dvoudílný
Nerezový dřez dvoudílný vyrobený z nerez
plechu tl.1,2 mm. Provedení bez lemů, zadní
nebo boční lemy výšky 40 mm. Tl. pracovní
desky 40 mm. Otvor pro baterii dle požadavku.
Délka 1400 mm
Šířka 600 mm

+ Plná spodní nerezové police k mycím stolům z
nerezy

6. Část – TYP F celkem 3 ks (IHOK NS1112)
2 kusy: délka 1600 mm, šířka 350 mm
1 kus: délka 1400 mm, šířka 350 mm






Nerezová nástěnná skříňka uzavřená s posuvnými dvířky a policí
Celonerezové provedení
Stavitelná prostřední police
Kotvení do stěny pomocí
závěsné lišty a dvou otvorů v
zadní stěně
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7. Část – TYP G celkem 3 ks (2 ks KNPT NS 1412, 1 ks IHOK HS 1111 – 01869/21/00)








Policový regál základní
celokovový šroubovaný policový regál
nosnost 100 kg na 1 polici
výšková přestavitelnost polic po 25 mm
plastové patky pro ochranu podlahy
povrchová úprava práškovým lakem
slonová kost
2000x1000x400 mm, 5 polic

8. Část – TYP H celkem 8 ks (PK)
4 kusy barva světle modrá (NS 1721)
2 kusy barva zelinkavá (NS 1714)
2 kusy barva oranžová (NS 1714)















4 - KARTOTÉKA 4-ZÁSUVKOVÁ
kvalitní svařovaná zásuvková kartotéka pro formát A4
centrální uzamykání všech zásuvek cylindrickým zámkem se dvěma
klíči
ochrana proti převážení - nelze vysunout více zásuvek najednou
čela a horní deska kartotéky provedeny z kvalitního lamina
velmi kvalitní 100% teleskopické výsuvy s lehkým chodem
perforace dna zásuvky pro dělící příčky
vnitřní rozměry zásuvky - v × š × h (mm): 280 × 325 × 500
povrchová úprava korpusu: práškový vypalovací lak (RAL 7035 - šedý)
nosnost zásuvky 40 kg
Výška – vnější 1320 mm
Šířka – vnější 400 mm
Hloubka – vnější 600 mm

2022/144517/FNBrno – 15.2.2 – Lu/Ed

6 /12

9. Část – TYP CH celkem 7 ks (OLB NS 4921)















A5 KARTOTÉKA 6-TI ZÁSUVKOVÁ, ZELINKAVÁ
kartotéky formátu A5 s velmi tuhou svařovanou konstrukcí
zásuvky jsou osazeny kvalitními kuličkovými pojezdy se 100% výsuvem
nosnost zásuvky 40 kg
systém blokace zásuvek zamezující současnému vysunutí více zásuvek
najednou
centrální zamykání zásuvek cylindrickým zámkem se 2 klíči
každá zásuvka obsahuje 2 oddělení
čela a horní desky kartoték z kvalitního lamina
zásuvky je možno dovybavit dělícími příčkami DPK - A5
možnost barevných kombinací čílek
Výška – vnější 1320 mm
Šířka – vnější 520 mm
Hloubka – vnější 600 mm

10. Část – TYP I 1 ks (RHO NS 2814)


Kovová spisová skříň, 1 police, 1200 x 800 x 400 mm, modrá








kovová policová skříň s uzamykatelnými dveřmi
vyrobena z ocelového plechu tloušťky 0,6 mm
nastavitelná police
nosnost jedné police je 40 kg
povrchová úprava práškovým lakem - korpus šedá, dveře modrá
uzamykání tříbodovým zámkem se 2 klíči
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11. Část – TYP J 2 ks (DTC NS 3324)



Kartotéka A5 - lístkovnice kovová

Šestizásuvkové kovové kartotéky na obálky formátu A5 (archivovaný
doklad může mít šířku až 235 mm), celková šířka 568, výška 1321,
hloubka 622 mm, různé barvy.











svařovaný korpus kartotéky
každá zásuvka má dvě oddělení
nosnost jedné zásuvky 26 kg
centrální zámek
100% výsuv zásuvek
zařízení proti převážení (nelze vysunout víc zásuvek najednou)
možnost doplnění dělícími příčkami
vnitřní rozměr každého oddělení: výška 192 mm x šířka 237
mm x hloubka 560 mm
kapacita standardních karet na jednu skříňku: 27.600 ks
váha 80,4 kg

12. Část – TYP K 2 ks (OKB NS 3741)









KARTOTÉKA 4-ZÁSUVKOVÁ, 1330X620X390 MM, ŠEDÁ
kovové kartotéky pro formát A4
kvalitní ocelový plech povrchově upravený práškovou barvou
centrální uzamykání všech zásuvek cylindrickým zámkem se 2 klíči
ochrana proti převážení - nelze vysunout více zásuvek najednou
kvalitní 100% teleskopické výsuvy s lehkým chodem
vnitřní rozměry zásuvky v × š × h (mm): 270 × 322 × 533
nosnost zásuvky 40 kg
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13. Část – TYP L 1 ks (TTO NS 4046)









Lékárna skříňová bílá
barva -bílá prášková
materiál - ocelový plech odolný čisticím prostředkům a
dezinfekci
rozměry - výška 170cm, šířka 90cm, hloubka 40cm
horní část -prosklená
dolní část - plná
police - 3/plechové/ - s možností přestavit

14. Část – TYP M 1 ks (OLB NS 4921)






SKŘÍŇ POLICOVÁ, 1950X900X600 MM šedá
kvalitní 2-křídlé spisové skříně z ocelového plechu
dveře zpevněné výztuhou a opatřené tlumičem dovření
přestavitelné police se spodní výztuhou o nosnosti 60 kg
zamykání bezpečnostním zámkem s 3-bodovým rozvorovým
mechanismem se dvěma klíči
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15. Část – TYP N 1 ks (OLB NS 4921)





Pojízdná skříňka na kolečkách s dveřmi
cca 1200 x 400 x 575 mm
oboje dvířka uzamykatelná

16. Část – TYP O 47 ks (OKB NS 3700)








SKŘÍŇ ŠATNÍ 1850X800X500 MM, ŠEDOMODRÁ
šatní skříně vyrobené z kvalitního ocelového plechu
větrací mřížky pro odvádění vlhkosti z oděvů
tuhá konstrukce korpusu a výztuha ve dveřích
na visací zámek
vnitřní vybavení každého oddělení skříně: polička, tyč na ramínko,
háčky
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17. Část – TYP P 1 ks (KDAR NS 7171)







Celokovový bezšroubový policový regál 2000 x 1000 x
500 mm
celokovový regál
balení: karton s potiskem, návod na sestavení na
boční straně kartonu
balení obsahuje 4 plastové patky pod regál k
ochraně před poškrábáním dlažby, případně
poškozením koberce
pro vyšší bezpečnost nutné ukotvení do zdi pomocí
hmoždinek

18. Část – TYP Q 6 ks (RHO NS 2821 –
00680/22/00)








KŘÍŇ ŠATNÍ 1850X600X500 MM, 2-DÍLNÁ
šatní skříně vyrobené z kvalitního ocelového plechu
větrací mřížky pro odvádění vlhkosti z oděvů
tuhá konstrukce korpusu a výztuha ve dveřích
visací zámek
barva šedá
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19. Část – TYP R 13 ks (KNPT S2460 – 03864/22/00)










KARTOTÉKA 5-ZÁSUVKOVÁ, 1631X390X620 MM, ŠEDÁ
kovové kartotéky pro formát A4
kvalitní ocelový plech povrchově upravený práškovou barvou
centrální uzamykání všech zásuvek cylindrickým zámkem se 2
klíči
ochrana proti převážení - nelze vysunout více zásuvek najednou
kvalitní 100% teleskopické výsuvy s lehkým chodem
vnitřní rozměry zásuvky v × š × h (mm): 270 × 322 × 533
nosnost zásuvky 40 kg
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