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V Brně 25. července 2014
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení předmětu plnění
Předmětem plnění je dodávka 1ks Profesionální laboratorní ledničky pro Gynekologickoporodnickou kliniku, Pracoviště reprodukční medicíny, Fakultní nemocnice Brno, dle technické
specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy.
Medicínský účel – přístroj bude sloužit k uchovávání léků pro studii ESTHER-1..
Zadavatel požaduje přístroj nový, nikoliv demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý.
Přístroj musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu
dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve
znění pozdějších předpisů.

2. Obchodní podmínky
Splatnost faktury bude stanovena na 60 dnů, datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s
datem předání a převzetí Zboží.
Prodávající se zavazuje dodat Zboží a veškeré doklady, které se ke Zboží vztahují, Kupujícímu do 2
týdnů od objednání, a Kupující se zavazuje dodané Zboží převzít. Zadavatel požaduje co
nejrychlejší dodání !!
Okamžikem předání a převzetí Zboží na základě protokolu o předání a převzetí Zboží nabývá
Kupující vlastnické právo ke Zboží a přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu společně se Zbožím i veškeré doklady, které se ke Zboží
vztahují, tj. zejména doklady nutné k převzetí a k řádnému užívání Zboží:
- 2x návod k ovládání Zboží v českém jazyce (1x v listinné podobě, 1x v datové podobě na
CD/DVD/flash disku ve formátu *.doc, *.rtf nebo *.pdf – při předání),
- ES prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky,
ve
znění
pozdějších
předpisů,
a
nařízením
vlády
č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění
pozdějších předpisů, s uvedením klasifikační třídy, a to v českém jazyce. Zároveň bude přímo na
Zboží grafické znázornění této shody prostřednictvím značky CE.
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3. Další podmínky zadavatele
Součástí nabídky musí být v českém jazyce:
ES prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů, s uvedením
klasifikační třídy, a to v českém jazyce,
uvést místo servisu v ČR,
1x návod k ovládání v českém jazyce.
Zadavatel doporučuje zájemcům též předložit následující dokument; jeho nedoložení není jakkoliv
sankcionováno, je zcela na vůli zájemce, zda dokument zadavateli poskytne:
dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu,
možnosti zapůjčení náhradních nosítek po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než 72
hodin); pozn.: Tento dokument je čistě informativní, požadovaný za účelem zjištění případných
pozáručních servisních podmínek zájemce.
Zadavatel si vyhrazuje právo řízení na veřejnou zakázku zrušit (z jakéhokoliv důvodu) až do okamžiku
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.
4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena bude zpracována jako celková nabídková cena v Kč bez DPH, včetně
DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a s uvedením sazby DPH a bude zahrnovat veškeré náklady
spojené s dodávkou Zboží, tj. zejména dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení,
pojištění během dopravy, případné clo, instalaci, validaci, uvedení do provozu, provedení funkční
zkoušky, nebo jiné vstupní měření, recyklační poplatek (pouze u zboží, které tomuto poplatku podle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, podléhá), preventivní
bezpečnostně technické kontroly v průběhu záruční doby.
5. Způsob hodnocení nabídek
Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena
bez DPH.
6. 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
předcházejícímu 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/).
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7. Způsob zpracování nabídky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v elektronické podobě a označená slovy
„Nabídka – Profesionální laboratorní lednička“.

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.
Doklady dle 3. bodu této výzvy
Cenová nabídka dle 4. bodu této výzvy

8. Lhůta a místo podání nabídky
Lhůta:
lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 31. 7. 2014 do 11,00 hod.
nabídka bude podána v elektronické podobě do systému EZAK.
9. Název a sídlo zadavatele
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
Vyřizuje: Soukupová Lenka, tel.: 532 233 640

Přílohy :
Příloha č. 1 - Technická specifikace

Signature Not
Verified
Digitally signed
by Lenka
Vamberská
Date: 2014.07.25
13:09:55 +02:00
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Příloha č. 1
Technická specifikace
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.

Lednička bude sloužit na uchovávání léků pro studii ESTHER-1 v specifickém teplotním rozmezí
striktně požadovaném protokolem studie!
•
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Příkon 1,5 A
Rozměry (v x š x h) 180x60x60 cm
Objem brutto 360 l
Čistý obsah chladící části 344 l
Pracovní teplota okolí +16°C až + 32°C
Klimatická třída 2 SN-T
S ventilátorem
Výstup alarmu
Výstup pro monitoring teplot
Obsah 360 l.
Digitální ukazovatel teploty +3°C až +8°C
Nastavení po 0,1°C

Ukazatel teploty chladící části: vnější digitální
Kontrolka poruchy: optická a akustická
Samo zavírací dveře (nejsou nutné skleněné)
Optický a akustický alarm
LED osvětlení

Systém chlazení v chladicí části: dynamický
Způsob odmrazování v chladicí části: automatický
Typ ovládání: elektronické
Přechodka pro externí čidlo
Materiál poliček: rošty potažené umělou hmotou
Počet poliček: 6, z toho výškově nastavitelných: 5
Nosnost polic: 60 kg
Umístění dveří: vpravo lze zaměnit
Zámek
Chladnička pro laboratorní účely
Povrchová úprava boků: bílá
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