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Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu
do obchodního rejstříku, je zapsána do živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

I.
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název zadavatele:
IČ:
DIČ:
Sídlo zadavatele:
Statutární orgán:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Fakultní nemocnice Brno
65269705
CZ65269705
Jihlavská 20, 625 00 Brno
MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel
Komerční banka, a.s.
71234621/0100

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva
zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána do
živnostenského rejstříku vedeného Živnostenským úřadem města Brna.

II.
PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy na dodávku 1 ks pojízdného skiagrafického RTG
přístroje se systémem pro digitalizaci obrazu (dále také „zboží“) pro Radiologickou kliniku Fakultní
nemocnice Brno.
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.

Diagnosticko-terapeutický účel:
Účelem veřejné zakázky je zakoupení 1 ks přístroje umožňujícího snímkování pacientů na lůžku a s
možností provádění náročných snímků (hrudníku, břicha, pánve).

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky v souladu s § 13 a násl. zákona ve výši
1.220.000,- Kč bez DPH.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV kód:
33100000 – 1 Zdravotnické přístroje
33111400 – 5 Rentgenové skiaskopické přístroje
33111000 – 1 Rentgenové přístroje
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III.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Zadavatel upozorňuje, že v případě technických hodnot je možné se od nich odchýlit o +/- 10%, pokud
to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného medicínského účelu (diagnostického
a terapeutického využití). U obecných požadavků na elektrickou bezpečnost a napájení a dalších
požadavků, u nichž je tak výslovně uvedeno, se odchýlit nelze. Pokud je v zadávací dokumentaci
uveden konkrétní výrobek, technologie či metoda, je možné je nahradit adekvátním, kvalitativně a
technicky rovnocenným řešením stejných či lepších parametrů.
Popis přístroje
Pojízdný skiagrafický RTG přístroj se systémem pro digitalizaci obrazu umožňující snímkování
pacientů na lůžku a s možností provádění náročných snímků (hrudník, břicho, pánev).
Technická specifikace přístroje:
- vysokofrekvenční generátor RTG záření
- výkon min. 30 kW
- možnost otočení ramene min. ± 90o
- možnost otáčení clony
- tepelná kapacita rtg lampy min. 100 000 HU
-

DRX transportní konzola integrovaná do pojízdného RTG přístroje
- ovládání prostřednictvím dotykového displeje
- WI-FI komunikace s detektory
- musí umožňovat náhled a základní úpravy snímku (rotace 90°, p řevrácení, jas, kontrast,
vkládání R, L)
- kompatibilita s bezdrátovým DR detektorem značky Carestream, který je používán ve FN
Brno

Požadavky na připojení do datové sítě FN Brno:
- rozhraní
- konektor RJ-45, propojovací kabel UTP cat. 5e mezi zařízením a přípojkou datové sítě v
potřebné délce je povinnou součástí dodávky
-

protokol
- Ethernet, síťový provoz výhradně TCP/IP

-

povinné nastavení síťové adresy
- na DHCP (adresa IP bude fixována na adresu MAC prostředky IT)

-

antivirová ochrana - uchazeč musí v nabídce uvést, kterou z následujících tří možností si
zvolil:
- je možno dohodnout využití AV systému FN Brno (NOD32, zajištěná aktualizace)
- alternativou je použití jiného AV programu a zajištění vlastní metody aktualizace
uchazečem; FN Brno nezajišťuje průchod jiných AV programů na aktualizační servery
- v případě netečnosti zařízení k počítačovým virům je nutno v nabídce písemně potvrdit
(prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče), že zařízení nemůže být
nakaženo ani nemůže nakazit jiná síťová zařízení

-

vzdálený dohled
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-

vzdálený dohled zařízení je možný prostřednictvím VPN, jiný způsob dohledu (např.
telefonní modem) není ve FN Brno podporován

Požadavky na DICOM:
- Výstup ve formátu DICOM 3.0
- Storage, SCU
- Image Auto Transfer
- Query Retrieve, SCU
- Modality Worklist
- Storage Commitment, SCU
- Verification SCU/SCP
- Print
Požadavky na komunikaci s PACS FN Brno:
- v ceně dodávky musí být zahrnuto nastavení workflow přístroje (připojení k digitálním archivům
FN Brno, nastavení worklistu a odzkoušení bezproblémového provozu dle požadavku
zadavatele)
- modalita umožňuje nastavení odesílání na více DICOM NODů (min. 3)
- uchazeč v nabídce musí předložit potvrzení kompatibility se systémy IMPAX 6.4 a MARIE
PACS

IV.
OBCHODNÍ PODMÍNKY
Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu
kupní smlouvy, která je přiložena jako příloha č. 1 k této zadávací dokumentaci a je její nedílnou
součástí. Zadavatel požaduje, aby uchazeč využil vzorový text kupní smlouvy bez jakýchkoliv změn k
předložení vlastnoručně podepsaného návrhu kupní smlouvy.
Uchazeč je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové kupní
smlouvy (tj. identifikace uchazeče, evidenční číslo veřejné zakázky, nabízená kupní cena, identifikace
oprávněného statutárního zástupce uchazeče) a neoddělitelně k návrhu kupní smlouvy připojit přílohu
obsahující přesnou technickou specifikaci zboží (viz čl. I.3. vzorového textu kupní smlouvy).

V.
Jiné podmínky a požadavky zadavatele
Součástí nabídky musí být, v českém jazyce:
- seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele,
- má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek,
- prohlášení 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.
- doklad o splnění oznamovací povinnosti § 31 zákona č. 123/2000 Sb.,
o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
Zadavatel doporučuje uchazečům též předložit následující dokument; jeho nedoložení není
jakkoliv sankcionováno, je zcela na vůli uchazeče, zda dokument zadavateli poskytne:
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-

dokument s uvedením místa servisu, hodinové sazby, kilometrovného, doby nástupu na opravu,
možnosti zapůjčení náhradního přístroje po dobu dílenské nebo dlouhodobé opravy (déle než
72 hodin)

Zadavatel si vyhrazuje právo:
- upravit, doplnit nebo změnit podmínky veřejné zakázky, a to všem účastníkům shodně
a stejným způsobem
- v případě shodných nabídkových cen určit vítěze losem

VI.
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Nabídková cena bude zpracována jako celková nabídková cena v Kč s DPH, bez DPH a s vyčíslením
sazby a výše DPH zvlášť a bude zahrnovat všechny náklady související s dodávkou zboží, tj. zejména
dopravu zboží do místa dodání, obaly, naložení, složení, pojištění během dopravy, případné clo,
instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, provedení přejímací zkoušky dlouhodobé
stability, 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.

VII.
POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ
V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám, je
nutné na tento požadavek pohlížet jako na právní úkon dodavatele ve smyslu § 49 odst. 1 zákona.
Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je uchazeč povinen doručit zadavateli v
písemné formě na adresu zadavatele k rukám kontaktní osoby či prostřednictvím profilu zadavatele, a
to nejpozději 6 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 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/).
Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Kateřina Plocová, právník Oddělení právních věcí, Fakultní
nemocnice Brno.

VIII.
PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
NABÍDKA bude zpracována v českém jazyce a předložena v jednom originále v písemné formě
a jedné kopii v datové formě (na CD ROM ve formátu *.doc, *.pdf, nebo jiném), obé bude vloženo do
obálky označené slovy „Veřejná zakázka - Pojízdný skiagrafický RTG přístroj - VLASTNÍ
NABÍDKA“.
NABÍDKA bude rovněž zpracována v jednom vyhotovení na CD.

Struktura „NABÍDKY“:
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-

Obsah nabídky – seznam předkládaných dokumentů
Krycí list uchazeče 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.
Návrh kupní smlouvy (plně vycházející ze vzorové smlouvy se zapracovanými údaji dle
požadavku zadavatele) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče nebo za
uchazeče včetně přílohy č. 1
Doklady dle bodu V. této dokumentace
Cenová nabídka dle bodu VI. této dokumentace

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.
NABÍDKU netvoří KVALIFIKACE. KVALIFIKACE bude předložena v jednom originále v samostatné
obálce označené „Veřejná zakázka - Pojízdný skiagrafický RTG přístroj - KVALIFIKACE“

IX.
ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek je nejnižší nabídková cena. Při hodnocení nabídkové ceny
je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty.

X.
LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta:
-

lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 13. 12. 2012 10:00 hodin

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

Uchazeč je ve stejné lhůtě a na stejném místě povinen předložit též doklady k prokázání splnění
kvalifikace.
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Otevírání obálek:
-

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 13. 12. 2012 v 13:00 hod. v sídle zadavatele v
zasedací místnosti Oddělení právních věcí, 3. nadzemní podlaží objektu lůžkového traktu,
Pracoviště medicíny dospělého věku, FN 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, kontroluje úplnost nabídky, tedy zda a) je nabídka zpracována v
požadovaném jazyku a b) je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. Jestliže komise zjistí, že nabídka není úplná, nabídku vyřadí.

V Brně dne 30. 11. 2012

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Plocová, právník OPV, email: katerina.plocova@fnbrno.cz, tel.: 532 232 806
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