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I.
PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem veřejné zakázky je pořízení diskového pole včetně nutné infrastruktury k zabezpečení
dostatečné kapacity úložiště pro potřeby provozních a informačních systémů FN Brno. Nedílnou
součástí veřejné zakázky je požadavek na robustnost a spolehlivost řešení, tzn. rozložení do dvou
geograficky oddělených lokalit (vzdálenost do 160 m).
§

Předmětem zakázky je i technická podpora po dobu 48 měsíců s garancí opravy následující
pracovní den od nahlášení poruchy v místě instalace.

Součástí dodávky je dále:
§
§
§
§
§

§
§

Doprava do místa plnění v sídle zadavatele
Kompletace zařízení
HW instalace do stávajících serveroven a racků
Propojení se stávající SAN infrastrukturou
Instalace a konfigurace v místě plnění z továrního nastavení výrobce pole a SAN infrastruktury
za přítomnosti systémových inženýrů zadavatele v potřebném rozsahu do dosažení funkčního
stavu řešení
Testování a předvedení funkčnosti automatického failoveru mezi lokalitami (zadavatel poskytne
server s předinstalovanou platformou VMware vSphere 5.5)
Zaškolení 2 pracovníků zadavatele na nové technologie v rozsahu minimálně 24 hodin
s možností čerpání v průběhu více dnů

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV kód:
30233141-1 – Vícenásobné pole nezávislých disků
Účel veřejné zakázky:
Provoz informačních systémů ve FN Brno generuje vysoké požadavky na úložné prostory dat. Jedná
se zejména o informační systémy PACS, kdy při budování jejich úložišť nebyl dostatečně predikován
takřka exponenciální nárůst ukládaných dat, zapříčiněný vyššími objemy dat z nových
(sofistikovanějších) přístrojů (modalit). Dalším aspektem rostoucí potřeby ukládání dat je umožnění
výměny dat mezi zdravotnickými zařízeními. V současné době provozovaná úložiště již nejsou schopna
zajistit potřeby informačních systémů ve FN Brno. Je tedy nutné pořídit diskové pole, které jak
kapacitou, tak poskytovanou odezvou vyřeší současnou kritickou situaci.

II. TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Předmětem veřejné zakázky je pořízení diskového pole včetně nutné infrastruktury k zabezpečení
dostatečné kapacity úložiště pro potřeby provozních a informačních systémů FN Brno. Nedílnou
součástí veřejné zakázky je požadavek na robustnost a spolehlivost řešení, tzn. rozložení do dvou
geograficky oddělených lokalit (vzdálenost do 160 m).
Architektura:

-

-

modulární, minimálně dvouřadičové diskové pole založené na 6Gbit SAS architektuře,
řešení musí být koncipováno jako HW, SW a FW 100% kompatibilní entita, s blokovým
a souborovým přístupem k datům
zapojení pole (polí) v režimu tzv. Stretched Cluster, který je rozprostřený ve dvou
lokalitách (cca 160m vzdálených), ale vůči hostům je prezentován jako jediná storage
umožňující bezvýpadkový provoz a nepřerušenou komunikaci vůči hostům i v případě
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havárie celé jedné lokality. Tato vlastnost nesmí být vázána nebo podmíněna použitím
dalšího SW nebo HW. Musí fungovat na úrovni diskového pole bez spolupráce s OS
nebo virtualizačními hypervizory. Pokud je taková vlastnost pole licencovaná, musí být
součástí dodávky neomezená licence, nebo licence na maximální možnou kapacitu
nabízeného modelu diskového pole, nebo maximální možný osaditelný počet disků,
nebo jinou maximální možnou hodnotu dle typu licencování
Výkonnost:

-

škálování výkonnosti a kapacit musí být možné přidáváním dalších řadičů a expanzních
jednotek

Rozšiřitelnost, podporované HDD:

-

-

celková velikost cache/RAM v řadičích musí být minimálně 36GB + min. 1 TB v dalších
flash modulech, či kartách pro rozšíření primární cache. Pokud nabízené řešení
neumožňuje rozšíření cache pomocí flash modulů, zadavatel požaduje navíc min.
dvojnásobnou kapacitu na SSD discích jako využitelnou kapacitu nad níže
požadovanou čistou kapacitu
celková rozšiřitelnost jednoho diskového pole (dvouřadičové konfigurace) na min. 700
disků
podpora 2,5” a 3,5” disků min. SAS 10/15tis. ot. a SSD disků enterprise úrovně
podpora RAID - 1, 6, 1+0

Konektivita k hostitelským serverům (front-end):

-

-

diskové pole musí umožňovat připojení diskového pole pro blokový přístup pomocí min.
4 portů FC a min. 4 portů 1Gbit iSCSI s možností rozšíření pomocí rozšiřujících karet do
řadičů diskového pole o další porty (10Gbit iSCSI, 10Gbit FCoE, 8Gb FC) a pro
souborový přístup pomocí 1Gbit a 10Gbit ethernet portů
zadavatel požaduje rozšiřitelnost na min. 12 FC portů 8Gb na diskový systém

Požadované (softwarové) funkcionality diskového řešení a licence zahrnuté v ceně celého
řešení:
(Pokud jsou tyto vlastnosti pole licencované, musí být součástí dodávky neomezená licence, nebo
licence na maximální možnou kapacitu nabízeného modelu diskového pole, nebo maximální možný
osaditelný počet disků, nebo jinou maximální možnou hodnotu, dle typu licencování)

-

-

-

licence na neomezené vytváření snapshotů a klonů v následujících režimech:
o snapshot se po určité době může automaticky stát klonem
o incrementální snapshoty, tzn., kopírují se jen rozdílová data mezi dvěma
okamžiky iniciace klonu
o reverzní snapshoty - lze provést zpětné přesunutí dat z klonu do původního
originalního Volume
o snapshoty pouze pro čtení
o lze udržovat až 4 inkrementálně pořizované klony z jednoho originálu (s
možností reverzních snapshotů)
o vytváření konzistentních snapshotů z databází a aplikací
transparentní migrace (tzn. možnost zdarma migrovat data ze stávajícího/jiného diskové
pole na nové diskové úložiště) s možnosti rozšíření o synchronní a asynchronní
zrcadlení logických (virtuálních) disků v případě více lokalit
inteligentní správa výkonnostních charakteristik virtualizovaných diskových prostorů
(automatická migrace více utilizovaných dat na rychlejší disky nebo SSD)
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-

-

thin provisioning technologie (plus zero detect space reclamation):
o pro vytváření virtuálních disků s použitím Thin provisioning technologie
o pro vytváření snapshotů s použitím Thin provisioning technologie
QoS (Quality of Service)
Remote Service (call home)
Microsoft VSS support
interní/externí zrcadlení logického (virtuálního) disku z jednoho zdroje do dvou cílů pro
zvýšení dostupnosti v případě výpadku jednoho cíle
SW pro redundantní datové cesty
vytváření virtuálních logických disků
transparentní migrace dat mezi diskovými prostory
remote mirroring, snapshoty, klony virtuálních disků i mezi diskovými poli různých
výrobců, vícenasobné kaskádované inkrementální snapshoty/klony, reverzní snapshoty
řešení musí umožňovat vytvoření HA (vysoká dostupnost) řešení s automatickým
bezvýpadkovým failoverem do vzdálené lokality
upgrade software a hardware u řadičů musí být proveditelné za chodu a bez ztráty
přístupu hostitelských serverů k datům
komprese a deduplikace dat na maximální kapacitu pole
jednotlivá disková pole musí být možné spojit do clusteru, který umožňuje i zrcadlení
mezi jednotlivými poli na synchronní nebo asynchronní bázi
možnost rozšíření cache pomocí SSD disků
možnost souborového přístupu k datům pomocí souborových protokolů minimálně
NFS/CIFS/FTP/HTTPS/SCP
podpora NDMP, nástroje pro efektivní třídění souborů podle nastavených politik
plná VAAI podpora (vStorage API for Array Integration)

Další podporované SW funkcionality:

-

Možnost použití části kapacity pro elektronický archiv s certifikací zařízení jako
Důvěryhodné úložiště dle příslušných právních předpisů ČR (zákon 499/2004 Sb.,
Vyhláška 191/2009, Národní standard pro el. Systémy spisové služby)

Podporovaný typ přístupu k datům:

-

blokový, standard FCP a iSCSI
souborový min. pomocí NFS/CIFS/FTP/HTTPS/SCP

Počet hostitelských serverů připojitelných k diskovému poli:

-

řešení musí obsahovat licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů a
operačních serverů

Požadovaná čistá kapacita:
(Jedná se o čistou kapacitu pole, která je k dispozici pro data, při respektování všech režií RAID, režie
zapojení Stretched Clusteru (kopie dat na obou stranách) atd. požadovaný typ RAID je RAID 6 nebo
podobný s paritou přes 2 disky)

-

minimálně 16 ks rychlých SSD disků (velikost jednoho disku min. 200GB)
minimálně 50TB čisté kapacity na rychlých discích 10tis. ot. v 2,5” velikosti (velikost
jednoho disku max. 900GB)
dále minimálně 50TB čisté kapacity na 7,2tis. ot. NL- SAS nebo SATA discích v 3,5”
velikosti (velikost jednoho disku min. 4 TB)

SAN infrastruktura:
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Zadavatel požaduje dodání, instalaci, zapojení a konfiguraci SAN infrastruktury pro zajištění plné
funkcionality diskového pole v zapojení Stretched Clusteru včetně potřebných propojovacích optických
respektive metalických kabelů. Z důvodu zajištění plné redundance SAN infrastruktury a kompatibility
se stávající SAN infrastrukturou požaduje zadavatel dodávku min. 4 ks min. 24 portových FC SAN
switchů min. 8Gbps plně kompatibilních s prvky společnosti Brocade.
Požadované (softwarové) funkcionality SAN řešení a licence zahrnuté v ceně celého řešení:

-

zadavatel požaduje licenčně odemknuté všechny porty FC SAN prvků (switchů) a
osazení všech jejich portů min. 8Gbps SFP moduly
zadavatel požaduje licenční pokrytí celé nabízené SAN infrastruktury pro vytvoření
zapojení 2x Fabric

Managent:
Zadavatel požaduje správu diskového pole a SAN infrastruktury prostřednictvím CLI, webového
prohlížeče, případně vlastní management aplikací

III.
ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky
-

-

Zadavatel požaduje, aby smlouva obsahovala:
o Identifikační údaje stran (Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00
Brno; Dodavatel: identifikační údaje uchazeče)
o Výši Odměny za poskytnuté licence v CZK.
Dále zadavatel požaduje, aby v návrhu smlouvy bylo zpracováno, že:
o v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude Dodavatel zapsán
v registru plátců daně z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, má Objednatel právo
uhradit za Dodavatele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel
správcem daně Dodavatele, postupem v souladu s § 109a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
o pokud Objednatel uhradí částku ve výši DPH na účet správce daně Dodavatele
a zbývající částku sjednané ceny (relevantní část bez DPH) Dodavateli, považuje se
jeho závazek uhradit sjednanou cenu za splněný. Dnem úhrady se rozumí den odepsání
poslední příslušné částky z účtu Objednatele,
o je Dodavatel oprávněn postoupit své peněžité pohledávky za Objednatelem výhradně
po předchozím písemném souhlasu Objednatele, jinak je postoupení vůči Objednateli
neúčinné. Dodavatel je oprávněn započítat své peněžité pohledávky za Objednatelem
výhradně na základě písemné dohody obou smluvních stran, jinak je započtení
pohledávek neplatné,
o se Dodavatel pro případ prodlení s plněním řádně a včas zavazuje uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové smluvní ceny vč. DPH za každý den prodlení,
o Dodavatel se pro případ prodlení se zahájením práce na odstranění Objednatelem
oznámených vad nebo v případě prodlení s uvedením vadného Zboží opět do
bezvadného stavu zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové
kupní ceny vč. DPH za každý servisní incident.
o se Objednatel v případě prodlení s úhradou smluvní ceny zavazuje uhradit Dodavateli
úroky z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy,
o jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit pouze formou písemných číslovaných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami; odstoupení od smlouvy lze provést
pouze písemnou formou,
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Dodavatel poskytuje na plnění záruku ve lhůtě alespoň 48 měsíců s garancí opravy
následující pracovní den od nahlášení poruchy v místě instalace
o Dobu plnění do 6 týdnů od uzavření smlouvy
o Místo plnění: Centrum informatiky, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20,
625 00 Brno
o Se Dodavatel zavazuje dodat Zboží do místa plnění, instalovat zboží a předvede jeho
funkčnost
o Se Dodavatel zavazuje dodat spolu se Zbožím veškeré doklady nutné k převzetí a
užívání zboží (např. návody k ovládání)
o Dodavatel je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení
dodávaného HW (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a
koncového zákazníka Fakultní nemocnice Brno, pokud o to zadavatel požádá. Zadavatel
požaduje originální a nové zařízení, licencované ke jménu zákazníka tak, aby bylo
možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce.
Dále zadavatel požaduje, aby Uchazeč uzavřel řádným způsobem dohodu o podpoře s
výrobcem zařízení tak, aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není uchazeč
schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízeni. Současně
v rámci této dohody o podpoře budou zadavateli k dispozici po dobu trvání podpory všechny
relevantní SW releases a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo
zadání zadavatele a fungovalo bez závad. Zároveň je uchazeč povinen zajistit zadavateli
přistup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory
poskytuje.
Všechna dodaná zřízení musí tvořit 100% kompatibilní systémUchazeč umožní rozšíření
diskové kapacity pole výrobcem podporovanými disky vlastními silami zadavatele bez ztráty
záručních/servisních podmínek.
o

-

-

Platební podmínky
Platba bude rozložena do 12 rovnoměrných splátek. První splátka bude uhrazena do 60 dnů od
vystavení faktury a každá další splátka 30 dnů od úhrady předchozí splátky. Splátkový kalendář bude
nedílnou součástí faktury, datum splatnosti faktury bude shodné s datem poslední splátky. Dnem
uskutečnění zdanitelného plnění bude den protokolárního převzetí předmětu plnění kupujícím od
prodávajícího.

IV.
POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude pro zpracována jako:
§
celková nabídková cena za všechny položky veřejné zakázky v Kč s DPH, bez DPH a s
vyčíslením sazby a výše DPH zvlášť, bude zahrnovat všechny náklady související s veškerým
plněním, tj. kromě nákladů na dodávku plnění zejména náklady na dopravu do místa plnění, obaly,
naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, uvedení do provozu, provedení
funkční zkoušky, vstupní validace či kalibrace a dalších zadavatelem výslovně vymíněných služeb
v souvislosti s předáním a převzetím plnění, recyklační poplatek (pouze u Zboží, které tomuto
poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá);
instruktáž obsluhujícího personálu bude provedena bez nároku na úplatu nad rámec ceny plnění,
jakož i preventivní bezpečnostně technické kontroly vč. aktualizace SW či příp. firmware, validace
nebo kalibrace parametrů v průběhu záruční doby;
Za nabídkovou cenu jako hodnotící kritérium pro potřeby hodnocení nabídek zadavatel považuje
celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH.
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V.
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
NABÍDKA bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v listinné podobě
a jedné kopii v datové podobě (na CD/DVD/flash disku ve formátu *.doc, *.pdf, případně jiném formátu
po dohodě se zadavatelem), obé bude vloženo do řádně uzavřené obálky označené slovy „Veřejná
zakázka - Diskové pole - VLASTNÍ NABÍDKA, NEOTEVÍRAT!“ a s uvedením identifikačních údajů
uchazeče (alespoň obchodní firmy či názvu (jména a příjmení), sídla (bydliště či místa podnikání),
právní formy, IČ a adresy pro doručování písemností).
Struktura NABÍDKY:
§
obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů s podrobným uvedením číslování stránek
§
krycí list uchazeče obsahující identifikační údaje uchazeče, a to zejména obchodní firmu nebo
název, sídlo nebo místo podnikání, právní formu, IČ, DIČ, bankovní spojení, statutární orgán,
telefonní, faxové a e-mailové spojení, adresu pro doručování písemností, internetovou adresu
apod.
§
návrh smlouvy zpracovaný dle požadavků zadavatele dle čl. III Zadávací dokumentace
a podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče vč. Přílohy č. 1 – technické
specifikace
§
cenová nabídka zpracovaná dle článku IV. této zadávací dokumentace
§
doklady dle článku VI. této zadávací dokumentace
Pokud bude návrh smlouvy či jiné doklady podepisovány osobou, jež není dle výpisu z obchodního
rejstříku statutárním orgánem uchazeče, je třeba doložit současně i plnou moc či jiný dokument
opravňující podepisující osobu k těmto úkonům. Pokud je k platnosti právního úkonu potřeba podpisu
více než jedné osoby, musí dokumenty podepisovat tolik oprávněných osob, aby byl právní úkon
učiněn platně.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nebude-li nabídka obsahovat návrh smlouvy nebo cenovou
nabídku, jedná se o důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení!
NABÍDKA (originál) bude kvalitním způsobem vytištěna, jednotlivé strany včetně příloh budou
očíslovány nepřetržitou číselnou řadou, svázány nebo sešity takovým způsobem, který znemožní
vyjmout jednotlivé listy nabídky. Nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést
v omyl. V případě rozporů mezi originálem (listinná podoba) a kopií (datová podoba) nabídky bude
rozhodující znění originálu nabídky.
NABÍDKU netvoří KVALIFIKACE. KVALIFIKACE bude předložena v jednom originále v písemné
formě v listinné podobě v samostatné řádně uzavřené obálce označené slovy „Veřejná zakázka Diskové pole - KVALIFIKACE“ a s uvedením identifikačních údajů uchazeče (alespoň obchodní firmy
či názvu (jména a příjmení), sídla (bydliště či místa podnikání), právní formy, IČ a adresy pro
doručování písemností, v dalších podrobnostech viz kvalifikační dokumentace.

VI.
JINÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY
Součástí nabídky bude v originále či úředně ověřené kopii, v českém jazyce, není-li uvedeno jinak:
§
seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů uchazeče, kteří v posledních 3 letech
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru
u zadavatele; seznam musí být datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za
uchazeče; v případě, kdy žádný statutární orgán ani člen statutárních orgánů uchazeče
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§

§

§

§

v posledních 3 letech u zadavatele nepracoval, uchazeč předloží čestné prohlášení podepsané
osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče s uvedením této skutečnosti;
má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; seznam
musí být datován a podepsán osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče; v případě,
kdy žádný akcionář není vlastníkem akcií v uvedené souhrnné jmenovité hodnotě, uchazeč předloží
čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče s uvedením
této skutečnosti;
čestné prohlášení datované a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče
o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou
zakázkou;
čestné prohlášení datované a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče
o tom, že plnění určené k dodání nemá negativní dopad na životní prostředí a splňuje požadavky
ekologické šetrnosti;
návod k ovládání zboží v českém jazyce v datové podobě na CD/DVD/flash disku ve formátu *.doc,
*.rtf nebo *.pdf);

Ke splnění požadavků zadavatele k úplnosti nabídky dle bodů 1 až 3 (dle § 68 odst. 3 písm. a), b)
a c) zákona) zadavatel doporučuje využít vzor čestného prohlášení, jež tvoří Přílohu č. 2 této zadávací
dokumentace.
Nedoložení kteréhokoli z požadovaných dokladů je důvodem pro vyloučení uchazeče z další
účasti v zadávacím řízení!
Zájemce může dále k nabídce připojit v českém jazyce:
§
údaje o servisních pozáručních podmínkách (o místu servisu v České republice, hodinové sazbě
a kilometrovném, době nástupu na opravu, možnosti zapůjčení náhradního zboží po dobu
dlouhodobé (déle než 3 pracovní dny od oznámení vady) či dílenské opravy, cenách za preventivní
bezpečnostně technické kontroly, apod.);
§
seznam veškerého dalšího možného příslušenství nabízeného zboží či SW nad rámec předmětu
veřejné zakázky s uvedením aktuálních cen;
§
seznam pracovišť v České republice vybavených nabízeným zbožím či SW;
§
čestné prohlášení datované a podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče,
zda má uchazeč v úmyslu zadat část veřejné zakázky jednomu či více subdodavatelům, a pokud
ano, pak uvést identifikační údaje každého takového subdodavatele a informace v jakém rozsahu
se na plnění veřejné zakázky bude subdodavatel podílet;
Výše uvedené doklady mají pouze informativní charakter, nejsou povinnou náležitostí nabídky
uchazeče a jejich nedoložení není důvodem pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím
řízení.
Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po níž je uchazeč vázán svou nabídkou, v délce 90 kalendářních
dnů. Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazeči. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazeči, s nímž
může zadavatel uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy nebo zrušení zadávacího řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo:
§
upravit, doplnit nebo změnit zadávací podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně
a stejným způsobem;
§
neakceptovat, nepřistoupit na podmínky uchazeče v otázkách, na něž zadávací podmínky
nedopadají, které nejsou zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně upraveny či jdou nad
rámec požadavků zadavatele;
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§

upravit předložený návrh smlouvy, tzn. provést úpravy po formálně právní stránce, které nenaruší
podstatné náležitosti smlouvy, a to při zachování souladu konečného znění smlouvy se zadávacími
podmínkami této veřejné zakázky.

VII.
POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ
V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím či kvalifikačním
podmínkám, je nutné na tento požadavek pohlížet jako na právní úkon dodavatele ve smyslu
§ 49 odst. 1 zákona. Žádost o dodatečnou informaci k podmínkám je uchazeč povinen doručit
zadavateli v písemné formě na adresu zadavatele k rukám kontaktní osoby či prostřednictvím profilu
zadavatele, a to nejpozději pracovních 6 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel
odešle dodavateli požadované informace nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne doručení žádosti
dodavatele. Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k 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/).
Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Pavel Dlabaja, právník Oddělení právních věcí, Fakultní
nemocnice Brno.

VIII.
ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení
nabídkové ceny bude rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

IX.
LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI
Lhůta:
§
lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 11. 7. 2014 10:00 hod.
Místo:
§
poštou doporučeně na adresu:

§

Fakultní nemocnice Brno
Oddělení právních věcí
Jihlavská 20, 625 00 Brno
osobně v sídle zadavatele v pracovní dny od 8:00 do 11:00 hod. na Oddělení právních věcí, úsek
veřejných zakázek, dveře č. 3112, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu, Pracoviště
medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Otevírání obálek:
§
Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 11. 7. 2014 v 13:00 hod. v sídle zadavatele
v zasedací místnosti Oddělení právních věcí, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu,
Pracoviště medicíny dospělého věku, Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
§
Otevírání obálek s nabídkami se mohou zúčastnit statutární zástupci uchazečů nebo jejich zástupci
(nejvýše jedna osoba za každého uchazeče) výslovně zmocněni k tomuto úkonu na základě plné
moci, která bude předána zadavateli před otevíráním obálek.
§
Komise, která otevírá obálky s nabídkami, kontroluje úplnost nabídky v souladu s § 71
odst. 9 zákona, tzn., zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy
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podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Jestliže nabídka nevyhoví těmto
požadavkům, komise nabídku vyřadí z dalšího posouzení a zadavatel uchazeče bezodkladně
vyloučí z další účasti v zadávacím řízení.

V Brně dne 21. 5. 2014

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Přílohy
Příloha č. 1

Vzor čestného prohlášení

Vyřizuje: Mgr. Pavel Dlabaja, tel.: 532 233 743, email: pavel.dlabaja@fnbrno.cz
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