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V Brně 24. listopadu 2015
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
1.

Vymezení předmětu plnění

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka vybavení v rámci dotační akce
„Finanční příspěvek na vybavení a připravenost Traumateamu ČR“. Veřejná zakázka je rozdělena na 3
části. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky.
Veškeré podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci se vztahují na každou část, pokud není
stanoveno v zadávací dokumentaci jinak.
Dílčí plnění
Část 1

Část 2

Část 3

Název části
Sada oblečení HZS
Kalhoty letní krátké
Kalhoty letní dlouhé
Bunda soft shell
Pracovní triko (dlouhý/krátký rukáv)
Teplá bunda
Obuv pallas low
Sada oblečení FN Brno
Kalhoty letní krátké
Kalhoty letní dlouhé
Bunda soft shell
Pracovní triko (dlouhý/krátký rukáv)
Teplá vesta
Čepice zimní
Čepice kšiltovka
Doplňující oblečení pro FN Brno
Bunda zimní
Kalhoty zimní
Rukavice
Pásek
Obuv pro FN Brno
Treková obuv
Trekové sandále
Obuv typu Crocs

Počet kusů
70
70
70
70/140
70
70(párů)
25
25
25
25/50
25
25
25
25
25
25
25
20 (párů)
25 (párů)
25(párů)

Vybavení je určeno pro Traumateam Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, Brno a HZS Praha,
Sokolská 62, Praha 2.
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Zadavatel požaduje vybavení nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.
Vybavení 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, ve
znění pozdějších předpisů.
2.

Místo a doba plnění

Místem plnění je:
• pro část 1 (sada oblečení FN Brno), část 2 a část 3 Odbor kvality, bezpečnosti a krizového
řízení, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, Brno
• pro část 1 (sada oblečení pro HZS) je HZS Praha, Sokolská 62, Praha 2.
Prodávající se zavazuje dodat Zboží a veškeré doklady včetně faktury, které se ke Zboží vztahují,
Kupujícímu nejpozději do 17. 12. 2015 a Kupující se zavazuje dodané Zboží převzít.

3. Podmínky pro plnění
•

Zadavatel požaduje uzavření dvou samostatných smluvních vztahů, a to:
• s FN Brno
• s HZS Praha

•

Délka záruky min. 24 měsíců

•

Okamžikem předání a převzetí Zboží na základě potvrzeného dodacího listu 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:

ES prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky, ve znění pozdějších předpisů
S vítězem veřejné zakázky budou dohodnuty konfekční velikosti pro oblečení i obuv na základě
odzkoušení u každé ze smluvních stran.
4.

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky

Celkové nabídkové ceny za uvedený počet kusů pro každou část budou vyčísleny v Kč bez DPH,
včetně DPH, s vyčíslením DPH zvlášť a s uvedením sazby DPH, a bude zahrnovat veškeré náklady
spojené s dodávkou předmětu plnění, tj. zejména dopravu zboží na dvě místa dodání, obaly, naložení,
složení, pojištění během dopravy.
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.
Platební podmínky: Na každou část a místo dodání bude vystavena samostatná faktura. Splatnost
faktur bude stanovena nejpozději do 31. 12. 2015. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude
shodné s datem předání a převzetí Zboží.
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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 2 pracovní dny 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/).
7.

Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v písemné formě v listinné
podobě a bude vložena do obálky označené slovy „Nabídka – Finanční příspěvek na vybavení a
připravenost Traumateamu ČR a HZS – oděvy a obuv - Neotevírat“, kde uchazeč doplní čísla části
nebo částí, do nichž podává 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.
doklady dle 3. bodu této výzvy,
cenová nabídka dle 4. bodu této výzvy, pro každou část zvlášť,
v případě, že nabídková cena uchazeče bude vyšší než 100 000,- Kč bez DPH, přiloží uchazeč
také návrh kupní smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem zájemce nebo za
zájemce, pro každou část zvlášť.
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.
8.

Lhůta a místo podání nabídky

Lhůta:
lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 2. 12. 2015 do 14,00 hod.
Místo:
poštou doporučeně na adresu:
Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu - Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno
3 /11
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu
do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

osobně na výše uvedené adrese pavilon P, Odbor obchodu a marketingu – Obchodní oddělení,
přízemí, dveře č. 1062 v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod.

9.

Zadavatel si vyhrazuje právo

Zadavatel si vyhrazuje právo řízení na veřejnou zakázku zrušit
10. Název a sídlo zadavatele
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
Přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace

Vyřizuje: Ing. Hana Egerlová, tel. 532 232 674

Signature Not
Verified
Digitally signed
by Lenka
Vamberská
Date: 2015.11.26
17:05:59 +01:00
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Příloha č. 1

Technická specifikace
V souladu s ustanovením § 44 odst. 11 zákona obsahuje-li tato zadávací dokumentace, zejména
technické podmínky, požadavky nebo odkazy na obchodní názvy a specifická označení zboží, které
platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu (není-li popis předmětu veřejné
zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 zákona dostatečně přesný a srozumitelný) zadavatel v
takovém případě umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných
řešení

Základní podmínky:

Část 1:
Sada oblečení HZS
Kalhoty letní krátké
Specifikace:
extrémně lehké
vysoká volnost pohybu a optimální komfort při nošení
pas EASYFIT
2 zadní kapsy
2 zásuvné kapsy
prostorná stehenní kapsa se zesíleným lemem
nasazená kapsa na zip
vícedílná stehenní kapsa podložená zesíleným
tónově sladěné reflexní pásky
Dostupnost ve všech konfekčních velikostech
Barva červená
pánský i dámský střih
Materiál: 65 % polyester / 35 % bavlna (cca. 235 g/m²)
Lze prát při 60 °C.
Počet kusů: 70

Kalhoty letní dlouhé
Specifikace:
extrémně lehké
vysoká volnost pohybu a optimální komfort při nošení
pas EASYFIT
2 zadní kapsy
2 zásuvné kapsy
prostorná stehenní kapsa se zesíleným lemem
nasazená kapsa na zip
vícedílná stehenní kapsa podložená zesíleným
tónově sladěné reflexní pásky
Dostupnost ve všech konfekčních velikostech
Barva červená
Materiál: 65 % polyester / 35 % bavlna (cca. 235 g/m²)
Lze prát při 60 °C.
Počet kusů: 70
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Bunda softshell
Specifikace:
lehká a elastická
vodoodpudivá, větruodolná a prodyšná
elastické náplety
uvnitř vybavená fleecovým materiálem
nastavitelná kapuce s vnitřní fleecovou stranou a krátkým kšiltem
2 zásuvné kapsy s fleecovou podšívkou a náprsní kapsou se zipem
všechny zipy vodotěsné a odpuzují špínu
nastavitelný lem
tónově sladěné reflexní pásky
Materiál: 100 % polyester (cca. 290 g/m²)
Lze prát při 40°C.
Dostupnost ve všech konfekčních velikostech
Barva červená
Označení oděvu:
- na pravé prso CZERT
- na levý rukáv půlkruh s vlajkou a nápisem Czech Republik
- na levé prso Jmenovka
Počet kusů: 70

Teplá bunda
Specifikace:
optimální tepelná izolace a podšívka
vodoodpudivá a prodyšná
elastická zakončení lemů
2 velké zásuvné kapsy a jedna vnitřní kapsa se zipem
nastavitelná kapuce
tónově sladěné reflexní pásky
hřejivá, lehká zimní vesta
Materiál: 70 % nylon / 30 % polyester (cca 330 g/m²)
vnitřní podšívka: 100 % polyester.
Lze prát při 30°C.
tepelná izolace a vysoká prodyšnost
Dostupnost ve všech konfekčních velikostech
Barva černá
Označení oděvů:
- na záda velký CZERT
- na levé prso malý czert
Počet kusů: 70

Pracovní triko
Specifikace:
vysoce kvalitní bavlna
kulatý výstřih
dvojité švy na límečku, ramenou a rukávu
trvalý jas barev
Označení oděvů:
- na levé prso CZERT
- na záda CZERT velký
- na pravý rukáv vlaječka ČR
Materiál: 100 % bavlna
lze prát při 60 °C
6 /11
Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu
do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

Barva černá
Dostupnost ve všech konfekčních velikostech
Barva černá
Set: Dlouhý rukáv 1ks
Krátký rukáv 2ks
Počet kusů:
Dlouhý rukáv: 70
Krátký rukáv: 140

Obuv pallas low
Specifikace:
EN ISO 20345:2011 S1 s ocelovou tužinkou
kvalitní mix svrchních materiálů z nubukové usně s prodyšným textilním materiálem
robustní překrytí z nubukové usně
prodyšná vnitřní podšívka mesh
celoplošná, vyjímatelná vkládací stélka
ideální i pro nositele vložek do obuvi
protiskluzová, přilnavá gumová/EVA podrážka dle SRC, antistatická, odolná vůči palivům a
žáruvzdorná cca do 200 °C
barva: černá
Počet kusů: 70 párů

Sada oblečení FN Brno
Kalhoty letní krátké
Specifikace:
extrémně lehké
vysoká volnost pohybu a optimální komfort při nošení
pas EASYFIT
2 zadní kapsy
2 zásuvné kapsy
prostorná stehenní kapsa se zesíleným lemem
nasazená kapsa na zip
vícedílná stehenní kapsa podložená zesíleným
tónově sladěné reflexní pásky
Dostupnost ve všech konfekčních velikostech
Barva červená
pánský a dámský střih
Materiál: 65 % polyester / 35 % bavlna (cca 235 g/m²)
Lze prát při 60 °C.
Počet kusů: 25

Kalhoty letní dlouhé
Specifikace:
extrémně lehké
vysoká volnost pohybu a optimální komfort při nošení
pas EASYFIT
2 zadní kapsy
2 zásuvné kapsy
prostorná stehenní kapsa se zesíleným lemem
nasazená kapsa na zip
vícedílná stehenní kapsa podložená zesíleným
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tónově sladěné reflexní pásky
Dostupnost ve všech konfekčních velikostech
Barva červená
pánský a dámský střih
Materiál: 65 % polyester / 35 % bavlna (cca. 235 g/m²)
Lze prát při 60 °C.
Počet kusů: 25

Bunda soft shell
Specifikace:
lehká a elastická
vodoodpudivá, větruodolná a prodyšná
elastické náplety
uvnitř vybavená fleecovým materiálem
nastavitelná kapuce s vnitřní fleecovou stranou a krátkým kšiltem
2 zásuvné kapsy s fleecovou podšívkou a náprsní kapsou se zipem
všechny zipy vodotěsné a odpuzují špínu
nastavitelný lem
tónově sladěné reflexní pásky
Materiál: 100 % polyester (cca. 290 g/m²)
Lze prát při 40°C.
Dostupnost ve všech konfekčních velikostech
Barva červená
pánský i dámský střih
Označení oděvu:
- na pravé prso CZERT
- na levý rukáv půlkruh s vlajkou a nápisem Czech Republik
- na levé prso Jmenovka
- pravý rukáv logo TT ČR
Počet kusů: 25

Pracovní triko
Specifikace:
vysoce kvalitní bavlna
kulatý výstřih
dvojité švy na límečku, ramenou a rukávu
trvalý jas barev
Označení oděvů:
- na levé prso CZERT
- na záda CZERT velký
- na levý rukáv logo TT ČR
- na pravý rukáv vlaječka ČR
Materiál: 100 % bavlna
lze prát při 60 °C
Barva černá
Dostupnost ve všech konfekčních velikostech
Set: Dlouhý rukáv 1ks
Krátký rukáv 2ks
Počet kusů:
Dlouhý rukáv: 25
Krátký rukáv: 50
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Teplá vesta (FN Brno)
Specifikace:
optimální tepelná izolace a podšívka
vodoodpudivá a prodyšná
elastická zakončení lemů
2 velké zásuvné kapsy a jedna vnitřní kapsa se zipem
nastavitelná kapuce
tónově sladěné reflexní pásky
hřejivá, lehká zimní vesta
Materiál: 70 % nylon / 30 % polyester (cca 330 g/m²)
vnitřní podšívka: 100 % polyester.
Lze prát při 30°C.
tepelná izolace a vysoká prodyšnost
Dostupnost ve všech konfekčních velikostech
Barva červená
pánský i dámský střih
Označení oděvů:
- na záda velký CZERT
- na levé prso malý czert
- na pravé prso logo TT ČR
Počet kusů: 25

Čepice zimní
Specifikace:
pletená čepice typu kulich
s dvojitě založeným okrajem
univerzální velikost
Počet kusů: 25

Čepice kšiltová
Specifikace:
Pevný kšilt a plynule šířkově nastavitelná pomocí suchého zipu.
Univerzální velikost.
Barva černá
Označení oděvu:
- Přední strana CZERT
- Z boku vlaječka
Materiál: 100 % bavlna.
Počet kusů:

25

Část 2: Doplňující oblečení pro FN BRNO
Bunda zimní
Specifikace:
2 prostorné přední kapsy s voděodolnými zipy
1 vnitřní kapsa na podšívce
velkorysé odvětrání voděodolnými zipy se 2 jezdci
integrovaná 3D kapuce, dostatečně prostorná i pro přilbu,
jednodotekové stahování kapuce a okraje bundy elastickým lankem
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voděodolný hlavní zip
anatomicky tvarované manžety seřiditelné suchým zipem
horní konec hlavního zipu je krytý – ochrana brady
výztuha ramen
na zádech reflexní nápis CZECH REPUBLIC
suché zipy na jmenovky
reflexní 3M pruh na rukávu
vlajka ČR na pravé paži
poutko na hrudi
střih zaručuje komfort a max. volnost pohybu a splňuje všechny požadavky
pro dokonalý outdoorový oblek
všechny zipy jsou YKK , tedy nejvyšší kvality
všechny švy vodotěsně zataveny značkovou páskou
Barva červená – stejný typ jako USAR ČR
Označení na zádech CZECH REPUBLIC a nášivky na přední straně obdobně jako u oblečení pro
USAR ČR (stejné provedení)
Nepromokavost: min 20,000 mm H2O
Paropropustnost: 20,000 g/m2/24hod
Povrchová úprava: DWR
Složení:
Vrchní materiál: 100% Polyamid
Počet kusů: 25

Kalhoty zimní
Specifikace:
dvě přední kapsy na voděodolný zip
poklopec
vyztužená kolena s možností vložení pěnového materiálu
nastavitelné odnímatelné šle
ve spodní části nohavic možnost regulace obvodu pomocí suchého zipu
3M reflexní pruh na nohavicích
protisněhová nohavička
zvýšený pas v zadní části
regulace pasu opaskem
Barva červená – stejný typ jako USAR ČR
Nepromokavost: min 20,000 mm H2O
Paropropustnost: 20,000 g/m2/24hod
Povrchová úprava: DWR
Složení:
Vrchní materiál: 100% Polyamid
Membrána: 100% Polyurethan
Podšívka: 100% Polyamid
Počet kusů: 25

Rukavice
Specifikace:
EN ISO EN 388:2003 mechanické nebezpečí
velké pohodlí pri nošení
prodyšné
robustní
kvalitní materiál
Počet kusů: 25 párů
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Pásek
Specifikace:
Kvalitní provedení
Plastová spona
Různé velikosti
Počet kusů: 25

Část 3: Obuv pro FN Brno
Treková obuv
Specifikace
Jednotný typ dodávané obuvi musí být vyráběn v provedení pánském i dámském
Barva nejlépe: ANTRACITE
celokožený svršek s textilní podšívkou
nepromokavá a zároveň prodyšná obuv
provedení s membránou GORE-TEX®
pryžová ochrana špičky
podrážka na běhounu typu VIBRAM
koncepce podrážky musí zaručovat pohodlný a bezpeční došlap
obuv musí být dobře přilnavá k povrchu
Počet kusů: 20 párů

Trekové sandále
Specifikace:
Jednotný typ dodávané obuvi musí být vyráběn v provedení pánském i dámském
Pohodlná obuv s dlouhou životností
rychleschnoucí materiál
kvalitní podešev – VIBRAM
PODRÁŽKA - vibram
možnost pohybu v terénu
Dostupnost ve všech konfekčních velikostech
Počet kusů: 25 párů

Obuv typu Crocs
Specifikace:
Dámské i pánské provedení
Lehké
Pásek okolo paty
Dostupnost ve všech konfekčních velikostech
Počet kusů: 25 párů
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