Zadávací dokumentace
k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 27 a násl.
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části
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I.
PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy na dodávku zboží - dlouhodobého majetku, a to
zdravotnického přístroje pro Radiologickou kliniku (ultrazvukový přístroj s možností peroperačního
zobrazení – 1 ks) pro účely modernizace a obnovy stávajícího přístrojového vybavení zadavatele
v rámci poskytování zdravotní péče za využití pro zdraví pacientů šetrnějších metod léčby a dosažení
kladného ekonomického efektu.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV kód:
33100000-1 Zdravotnické přístroje
33124120-2 Diagnostické ultrazvukové přístroje
Rozdělení veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka není rozdělena na části.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v souladu s § 13 a násl. zákona ve výši
2 231 405,- Kč bez DPH, tj. 2 700 000,- Kč vč. DPH při sazbě 21 % DPH.
Uchazeč nesmí svou nabídkovou cenou vč. DPH překročit uvedenou předpokládanou hodnotu
položky, její překročení je důvodem pro vyřazení nabídky z dalšího posouzení a vyloučení
uchazeče z další účasti v zadávacím řízení!
Technické podmínky
Zadavatel požaduje zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.
Zboží musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle
platných právních předpisů v zemi výrobce i v ČR, kde bude provozováno, zejména zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 123/2000 Sb.,
o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým
se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění pozdějších předpisů.
V případě kvantitativně vymezených technických podmínek je možné se od nich odchýlit o +/- 10 %,
pokud to jejich povaha připouští za předpokladu naplnění touto zadávací dokumentací vymezeného
diagnosticko-terapeutického účelu. U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení
a dalších požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze.
Pokud je v technické specifikaci níže uvedeno konkrétní specifické označení zboží, technologie či
metody platící pro určitou osobu za příznačné, patent na vynález, užitný nebo průmyslový vzor,
ochranná známka nebo označení původu, je možné je v souladu s § 44 odst. 11 zákona nahradit
adekvátním, kvalitativně a technicky rovnocenným řešením stejných či lepších parametrů.
Pokud je v technické specifikaci níže užit pojem „možnost“, je tím rozuměna vlastnost, funkce či
schopnost zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tzn., že zadavatel požaduje,
aby mohl tyto „možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod.,
nejsou-li tyto výslovně zmíněny).
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Technická specifikace
Ultrazvukový přístroj s možností peroperačního zobrazení pro Radiologickou kliniku – 1 ks
Diagnosticko-terapeutický účel: určen pro cílenou peroperační diagnostiku onkologických pacientů
především však pro diagnostiku primárních a sekundárních tumorů
jater, ledvin a pankreatu, pro peroperační radiofrekvenční ablaci
tumorů jater, pankreatu a ledvin
Místo plnění:
Radiologická klinika, Pracoviště medicíny dospělého věku,
Jihlavská 20, 625 00 Brno
Specifikace:
- ultrazvukový přístroj k veškerým peroperačním vyšetřením prováděným ve věkovém rozsahu od
novorozenců až po dospělé, komunikující s okolím v protokolu DICOM 3
- plně digitální přístroj nejvyšší výkonnostní kategorie
- dynamický rozsah min. 210 dB
- vysoký snímkový kmitočet (min. 700 obr./s)
- LCD monitor s úhlopříčkou min. 17“ s širokým pozorovacím úhlem (technologie IPS), rozlišení min.
1280 x 1024, výškově, stranově a předo-zadně stavitelný
- výškově i stranově stavitelný ovládací panel nezávisle na monitoru
- konektory pro současné aktivní připojení 3 ultrazvukových snímačů
- zobrazovací režimy:
- 2D (B-mód) na základních frekvencích
- 2D na harmonických frekvencích na všech sondách
- kvalitní úhlové / compound zobrazení, možnost nastavení v min. 5-ti stupních
- možnost použití nejenom na lineárních, ale i konvexních sondách
- možnost upgrade o 3D/4D
- M-mód
- PW – pulzní Doppler
- barevné dopplerovské mapování (klasický CFM) vč. zobrazení energie krevního toku (power
Doppler, Angio Doppler)
- SW a HW pro vyšetření s kontrastními látkami poslední generace (SonoVue) s použitím pro
všechny dodané sondy
- simultánní duplexní i triplexní zobrazení v reálném čase
- využití technologií, které pracují na stejném principu jako např. technologie označované B-Flow,
HD Flow, Dynamic Flow nebo na principu technologie označované jako Vascular Enhacement
- možnost připojení elektronické biplanární sondy na staging tumorů rekta
- zvětšování a zmenšování diagnostického obrazu v živém, zmrazeném i cine režimu
- možnost měření v živém i ve zmrazeném režimu
- základní měření a výpočty (délka, plocha, objem, úhel, % stenózy)
- SW pro automatické hodnocení parametrů dopplerovské křivky s výpočty hodnot S, D, S/D, PI,
RI, TAMx, TAMn na zmrazeném záznamu i v reálném čase
- paměťová smyčka pro záznam snímků a videosekvencí
- záznam dopplerovské křivky do paměti min. v délce 20 sekund
- vytváření vlastní databáze pacientských a obrazových dat
- sondy:
- elektronická mikrokonvexní širokopásmová multifrekvenční sonda pro intraoperační vyšetření
- elektronická širokopásmová multifrekvenční intraoperační sonda typu T
- elektronická širokopásmová multifrekvenční intraoperační sonda typu Y
- elektronická flexibilní laparoskopická multifrekvenční sonda na opakované použití
- videotiskárna pro vedení černobílé dokumentace
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-

možnost ukládání obrazových nálezů na interní HDD
interní zapisovací jednotka CD/DVD RW, možnost archivace obrazové dokumentace
USB port (min. 2 ks) na ovládacím panelu s možností ukládání obrázků

-

připojení do datové sítě zadavatele:
- připojení k síti typu Fast Ethernet nebo Gigabit Ethernet
- rozhraní - konektor RJ-45, propojovací kabel UTP cat. 5e mezi zařízením a přípojkou datové
sítě v potřebné délce
- protokol - síťový provoz výhradně prostřednictvím TCP/IP
- povinné nastavení síťové adresy - na DHCP (adresa IP musí být fixována na adresu MAC
prostředky IT)
antivirová ochrana (uchazeč je povinen ve své nabídce uvést/vybrat jedno z níže uvedených řešení
– blíže viz čl. V. této zadávací dokumentace):
- lze využít AV systému zadavatele (Eset NOD32, zajištěna aktualizace)
- použití jiného AV programu a zajištění vlastní metody aktualizace - zadavatel nezajišťuje
průchod jiných AV programů na aktualizační servery
- netečnost nabízeného zboží k počítačovým virům - nutno doložit, že zboží nemůže být
nakaženo ani nemůže nakazit jiná síťová zařízení
vzdálený dohled (není požadavkem zadavatele, ale zadavatel jej umožňuje) - možný
prostřednictvím klienta open VPN, jiný způsob dohledu (např. telefonní modem) není zadavatelem
podporován; možnost vzdáleného dohledu zadavatel v případě zájmu uchazeče s uchazečem
projedná, avšak konečné rozhodnutí, zda bude v konkrétním případě vzdálený dohled povolen, je
s ohledem na zajištění bezpečnosti provozu v rukou zadavatele
výstup obrazových dat:
- DICOM 3.0 pro import/export dat se schopností realizovat DICOM služby Query, Retrieve,
Send, MPPS, Worklist
- možnost odesílání obrazových dat na více destinací (min. 2)

-

-

-

Obecné požadavky:
- elektrická bezpečnost podle IEC 601-1
- napájení - 230 V/50 Hz
Služby:
- dodávka, zapojení, konfigurace modalit (nastavení workflow), zprovoznění
- ověření přenosu dat do archivu PACS Agfa Impax (nutná kompatibilita s archivačním řešením
používaným ve FN Brno)
- odzkoušení bezproblémového provozu (např. formou testovacího provozu)

II.
ZADÁVACÍ PODMÍNKY
Podrobné obchodní podmínky vč. podmínek platebních a dodacích, jsou obsaženy ve vzoru smlouvy,
který je přiložen jako Příloha č. 1 této zadávací dokumentace a je její nedílnou součástí. Zadavatel
požaduje, aby uchazeč využil vzorový text smlouvy k předložení návrhu smlouvy podepsaného osobou
oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče. Uchazeč je oprávněn a současně povinen dále vyplnit
do návrhu smlouvy zadavatelem vyznačené údaje (tj. identifikaci uchazeče, vymezení nabízeného
plnění, nabízenou cenu, identifikaci oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k
návrhu smlouvy připojit přílohu obsahující přesnou technickou specifikaci nabízeného plnění (viz čl. II.1.
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Odstraněno: pro každou část veřejné
zakázky, do které podává nabídku,
Odstraněno: na místech k tomu
určených

vzoru smlouvy). V případě, že přístroj obsahuje pouze firmware, uchazeč odstraní z textu smlouvy
modře podbarvený text, pokud je součástí dodávky i samostatný software a licence, odstraní uchazeč
z textu smlouvy červeně podbarvený text.

III.
POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena bude 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 dle čl. IV.1. a IV.2. vzoru smlouvy, 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 vč. přejímací zkoušky dlouhodobé
stability (pouze u zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve
znění pozdějších předpisů, podléhá), vstupní validace či kalibrace (pouze u zboží, u nějž je při
provozu vyžadována) 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 firmware či příp. SW, zkoušek dlouhodobé stability
(pouze u zboží, které této zkoušce podle zákona č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, podléhá), validace nebo kalibrace parametrů (pouze u zboží, u nějž je při
provozu vyžadována) v průběhu záruční doby.
Za nabídkovou cenu jako hodnotící kritérium pro potřeby hodnocení nabídek zadavatel považuje
celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

Odstraněno: pro jednotlivé části
veřejné zakázky, do kterých uchazeč
podává nabídku

Odstraněno: dané části veřejné
zakázky v

IV.
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
NABÍDKA bude zpracována v českém jazyce a předložena v písemné formě v jednom originále
v listinné podobě a jedné kopii v datové podobě (na CD/DVD/USB disku ve formátu *.doc, *.pdf,
případně jiném formátu po dohodě se zadavatelem), obé bude vloženo do řádně uzavřené obálky
označené slovy Veřejná zakázka – Modernizace a obnova přístrojového vybavení části
komplexního onkologického centra FN Brno II - VLASTNÍ NABÍDKA 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 vzoru smlouvy, jež je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace,
doplněný uchazečem na místech k tomu určených a podepsaný osobou oprávněnou jednat
jménem nebo za uchazeče vč. Přílohy č. 1 – technické specifikace
cenová nabídka zpracovaná dle článku III. této zadávací dokumentace
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Odstraněno:
Odstraněno: pro každou část veřejné
zakázky, do které uchazeč podává
nabídku,

doklady dle článku V. 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 vyřazení nabídky z dalšího posouzení a 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 Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno
II - 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.

V.
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
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 podepsané osobou oprávněnou jednat jménem nebo za uchazeče či jiný doklad
prokazující splnění oznamovací povinnosti dle § 31 zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických
prostředcích, ve znění pozdějších předpisů;
návod k ovládání zboží v prosté kopii v datové podobě na CD/DVD/USB disku ve formátu *.doc,
*.rtf nebo *.pdf);
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uživatelský návod k SW v prosté kopii v datové podobě na CD/DVD/USB disku ve formátu *.doc,
*.rtf nebo *.pdf), pokud je součástí plnění samostatný SW;
kompletní DICOM Conformance Statement ke každému nabízenému přístroji, v prosté kopii
v datové podobě na CD/DVD/USB disku ve formátu *.doc nebo *.pdf, v českém, příp. anglickém
jazyce;
doklady k objasnění způsobu zajištění antivirové ochrany nabízeného zboží; je-li nabízené zboží
netečné k počítačovým virům, čestné prohlášení datované a podepsané osobou oprávněnou jednat
jménem nebo za uchazeče o tom, že nabízené zboží nemůže být nakaženo a ani nemůže nakazit
jiná síťová zařízení, ke každému nabízenému přístroji.
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 vyřazené nabídky z dalšího
posouzení a 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 příp. SW nad rámec předmětu
veřejné zakázky s uvedením aktuálních cen;
seznam pracovišť v České republice vybavených nabízeným zbožím, příp. samostatným 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 vyřazené nabídky z dalšího posouzení
a vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.
Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po níž je uchazeč vázán svou nabídkou, v délce 150 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;
zrušit zadávací řízení při neobdržení finančních prostředků z dotace;
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;
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.
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Naformátováno: Odrážky a číslování
Odstraněno: výběrové
Odstraněno:

VI.
JISTOTA
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty.

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 6 pracovních 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. Petra Radoušová, 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 30. 9. 2014 do 9:30 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:
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Odstraněno: VII

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 30. 9. 2014 v 10:00 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
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 8. 8. 2014

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno
Přílohy
Příloha č. 1
Příloha č. 2

Vzor kupní smlouvy
Vzor čestného prohlášení ke splnění požadavků zadavatele k úplnosti nabídky

Vyřizuje: Mgr. Petra Radoušová, tel.: 532 233 743, email: petra.radousova@fnbrno.cz
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