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Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení plnění
Předmětem plnění je zajištění školení pro vybrané členy vrcholového vedení Fakultní nemocnice Brno
v níže uvedeném v rozsahu:
Požadavky:
Mediální trénink pro vybrané členy vrcholového vedení
Pro vybrané/exponované členy vrcholového vedení FN Brno uspořádat mediální trénink. Trénink by
měl obsahovat:
základní teoretická pravidla pro komunikaci se zástupci medií a to jak elektronických, tak i
tištěných
příkladné - negativní i pozitivní - ukázky mediální prezentace v praxi
praktický trénink vybraných účastníků
počet účastníků: 5 (max)
Komunikační školení pro zaměstnance
Pro exponovaná zdravotnická pracoviště FN Brno uspořádat školení komunikačních dovedností a to s
důrazem na komunikaci s pacienty. Obsah školení:
informace o specificích komunikace ve zdravotnickém zařízení
rozdíly v komunikaci s dospělým, dítětem a s dospělým v roli rodiče
nejrizikovější oblasti komunikace a "třecí plochy"
základní chyby, jichž se zdravotnický personál v komunikaci s pacientem dopouští
praktický nácvik vybraných situací
počet účastníků: 10 (max)

2. Místo a doba plnění
Místem plnění je pracoviště zadavatele
Doba zahájení - po uzavření smlouvy
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3. Způsob zpracování nabídky
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.
vlastní nabídku
návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
Nabídka bude zabezpečena takovým způsobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy nabídky.
Opatření proti vyjmutí listů, uplatňuje zadavatel zejména z důvodů vyloučení možnosti neoprávněné
manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou číslovány nepřetržitou číselnou řadou. Jako poslední list
nabídky bude doloženo prohlášení uchazeče, podepsané statutárním zástupcem uchazeče, o počtu
stran nabídky.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Celková nabídková cena bez DPH a včetně DPH bude zpracována včetně dopravy, s vyčíslením
DPH zvlášť.
Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu se splatnosti 60
dnů od data vystavení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den protokolárního předání
zboží prodávajícím kupujícímu.

5. Poskytování dodatečných informací
V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám
veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím profilu zadavatele, jímž je elektronický
nástroj E-ZAK. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen
doručit zadavateli nejpozději 5 pracovních dnů 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
dodavatelům prostřednictvím svého profilu (https://ezak.fnbrno.cz/).

6. Způsob hodnocení nabídek
Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

7. Zadavatel si vyhrazuje právo
zrušit výběrové řízení
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8. Termín a způsob podání nabídky
do 23. 4. 2014 do 11,00 hod.
a) poštou doporučeně na adresu:
Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu – obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno
b) osobně na sekretariátě Odboru obchodu a marketingu (lůžkový trakt – pavilón L, 3. nadzemní
podlaží) v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel.: 532 232 001
c) nabídka bude označena – „Nabídka – Školení pro FN Brno – Neotvírat“

9. Název a sídlo organizace
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Vyřizuje: Martina Střechová, tel. 532 232 674

Signature Not
Verified
Digitally signed
by Lenka
Vamberská
Date: 2014.04.11
14:45:19 +02:00
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