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Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
1. Vymezení plnění
Předmětem plnění je dodávka rozšíření úložné kapacity diskového pole HP Eva 4400 včetně
enclosure, HP Rack a modular PDU pro Centrum informatiky, FN Brno dle níže uvedené
specifikace :
Konfigurace diskového pole HP Eva 4400:
Enclosure
• 2x AG638B HP M6412-A Fibre Channel Drive Enclosure - Drive Enclosure – Fibre Channel
Rackmount (2U) disková police s kapacitou 12x Fibre Channel nebo FATA pevný disk
• 2x HA110A3 9DS EVA M6412A FC Drive Enclosure Support - 3-letá servisní podpora hardware s
dobou pokrytí 24x7 a dobou odezvy do 4 hod. pro Drive Enclosure
Hard disk
• 24x AG691B HP EVA M6412A 1TB FATA Drive - 1TB 7,2K FATA pevný disk
• 24x HA110A3 13J EVA 450-1TB HDD HW Supp - 3-letá servisní podpora hardware s dobou pokrytí
24x7 a dobou odezvy do 4 hod. pro 1TB FATA pevný disk
Support
• 1 HA110A3 HP 3y Support Plus 24 SVC
2. Místo a termín plnění
Místem plnění je FN Brno, PMDV, CI.
Doba plnění je součástí nabídky uchazeče.
3. Podmínky pro plnění
Nabídka bude obsahovat:
krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, statutární zástupce)
vlastní nabídku v rozsahu technického řešení
návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou
4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
Celková nabídková cena bude zpracována bez DPH, včetně DPH a bude zahrnovat veškeré
náklady spojené s dodáním přístrojů včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, předvedení
funkčnosti a vyčíslením výše DPH zvlášť
Platební podmínky – platba proti faktuře po splnění dodávky se splatností faktura 90 dnů. Datum
uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem podepsání předávacího protokolu
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5. Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny
Cena bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná a její změna bude možná jen v případě
legislativních změn, které mají prokazatelný vliv na výši nabídkové ceny
6. Způsob hodnocení nabídek
Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena
7. Poskytování dodatečných informací
případné dotazy k VZMR uchazeč umísti prostřednictvím systému pro zadávání veřejných
zakázek. Jiná forma dotazu není přípustná.
8. Zadavatel si vyhrazuje právo
zrušit výběrové řízení bez udání důvodu
9. Termín a způsob podání nabídky
do 22.10.2012 do 11,00 hod.
a) poštou doporučeně na adresu:
Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů – Obchodní oddělení
Jihlavská 20, 625 00 Brno
b) osobně na sekretariátě Odboru obchodu, marketingu a vnějších vztahů (lůžkový trakt 3NP)
v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001
c) nabídka bude označena – „Nabídka – Diskové pole - Neotvírat “
10. Název a sídlo zadavatele
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
S pozdravem
Bc. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
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