Naše zn.: Vaše zn.: -

V Brně dne 22. února 2016
Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
Jedná se o VZMR dle §12 odst. 3 ZVZ, která není zadávána postupy podle tohoto zákona a zadavatel
dodrží zásady uvedené v § 6 ZVZ

„Klimatizace v rámci projektu Preventivní buňka Centra dětské traumatologie FN Brno“

1. Vymezení plnění
Předmětem zakázky je dodávka klimatizace včetně instalace v rámci projektu „Preventivní
buňka Centra dětské traumatologie FN Brno“ financovaného z Norských fondů v rámci programu CZ 11 – „Iniciativy v oblasti veřejného zdraví“, otevřená výzva pro Aktivitu II. Péče o
děti.
Cílem programu je napomoci cílovým skupinám pacientů v přístupu ke kvalitní zdravotní péči, zařazení nemocných zpět do civilního života a zlepšení prevence a předcházení následných komplikací v oblasti zdraví a zdravotní péče.
Technická specifikace zakázky je v příloze č. 1 této výzvy.

2. Obchodní podmínky
Místo plnění: Dětská nemocnice, Černopolní 9, Brno.
Termín dodání: nejpozději 6 týdnů od uzavření smlouvy.
Záruční lhůta: nejméně 24 měsíců.
Součástí dodávky je instalace, uvedení do provozu a zaškolení zaměstnanců FN Brno
k obsluze.
Platební podmínky: Fakturu – daňový doklad vystaví prodávající po splnění dodávky a
předání předmětu plnění kupujícímu. Splatnost faktury je 30 dnů od data vystavení faktury. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání předmětu plnění kupujícímu, tj. datem podpisu předávacího protokolu.
Povinností dodavatele je spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle §2 e) zákona č.
320/2001 S., o finanční kontrole ve veřejné správě.
Uchazeč je povinen tyto podmínky zapracovat do vlastního návrhu smlouvy, který předloží
jako součást nabídky.
Návrh smlouvy musí být opatřen v záhlaví logem Norských fondů a MZČR (vzor viz příloha č.
2).
3. Požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude obsahovat:
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krycí list s identifikací zadavatele (název firmy, právní forma, sídlo, statutární zástupce,
kontaktní osoba včetně telefonního čísla a e-mailové adresy)
vlastní cenovou nabídku
návrh smlouvy dle bodu 2 podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče
doklady o splnění kvalifikace dle bodu 5
čestné prohlášení o povinnosti vítězného dodavatele spolupůsobit při výkonu kontroly dle zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
Povinnou publicitu EHP a Norských fondů 2009-2014
prohlášení o počtu stran nabídky
Součástí nabídky bude i její elektronická verze na CD.
Nabídka musí být v českém jazyce.
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.
4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny
celková nabídková cena budou zahrnovat veškeré náklady související se zajištěním
předmětu plnění a bude vyčíslena včetně DPH, bez DPH a s vyčíslením DPH zvlášť.
nabídková cena nesmí překročit částku 726 000,00 Kč včetně DPH.

5. Způsob prokázání kvalifikace
Splnění kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží:
a)
b)

c)

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné
evidence, pokud je v ní zapsán, a to v prosté kopii
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění, a to v prosté kopii.
seznam referenčních zakázek s obdobným předmětem plnění ve formě čestného
prohlášení s uvedením ceny a místa plnění (minimálně jedna zakázka)

6. Poskytování dodatečných informací
Dotazy vztahující se k zadávacím podmínkám veřejné zakázky a žádosti o doplňující informace musí uchazeč podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to nejpozději 5
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel zveřejní odpověď na dotazy uchazečů včetně textu původních dotazů prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, a to nejpozději 2 pracovní dny před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.
Dotazy k zadávacím podmínkám podané jiným způsobem (telefonicky, e-mailem) zadavatel nebude zodpovídat.
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7. Variantní nabídky
Každý uchazeč může v rámci zadávacího řízení předložit pouze jednu nabídku. Zadavatel
vyloučí ze zadávacího řízení uchazeče, který předložil více nabídek či variantní nabídku.

8. Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni
Lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkami vázáni, činí 60 kalendářních dnů ode dne následujícího po skončení lhůty pro podání nabídek.
9. Způsob hodnocení nabídek
Nabídka bude hodnocena podle kritéria nejnižší nabídkové ceny včetně DPH.

10. Zadavatel si vyhrazuje právo
zrušit VZMR v kterékoliv fázi až do uzavření smlouvy s vítězným uchazečem.
11. Termín a způsob podání nabídky
Do 7. 3. 2016 do 11:00 hod.
a)

b)

poštou doporučeně na adresu:
Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu – Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno
osobně na výše uvedené adrese v pavilonu P, Odbor obchodu a marketingu – Obchodní
oddělení, přízemí, dveře č. 1062 v pracovních dnech od 8:00 do 11:00 hod.

Nabídka bude podána v zapečetěné obálce, na které bude uvedeno:
a)
b)

obchodní název firmy, sídlo a IČO (pro účely evidence přijatých nabídek; stačí např.
razítko)
„Nabídka – Klimatizace v rámci projektu Preventivní buňka Centra dětské traumatologie FN Brno – NEOTEVÍRAT“

12. Název a sídlo organizace
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
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Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
Přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 – Vzor záhlaví pro návrh kupní smlouvy
Vyřizuje: Daniel Škoda, tel. 5 3223 2814

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

