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VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY
K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU
s názvem

FN Brno – Modernizace a úpravy potrubní pošty
(pozn.: Zadavatel p i zadávání této ve ejné zakázky nepostupuje dle postup pro podlimitní a nadlimitní
ve ejné zakázky dle zákona . 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis ,
s výjimkou p ípad , kde zákon na konkrétní zn ní zákona p ímo odkazuje.)

1.

VYMEZENÍ P EDM TU PLN NÍ

FN Brno používá systém rakouského výrobce potrubní pošty Sumetzberger v dimenzi jízdního
potrubí 110 mm, typ MP 10 000, obsahující cca 120 stanic potrubní pošty na 12 linkách (krevní a
listovní). P edm tem ve ejné zakázky je:
I.
II.
III.
IV.

Sjednocení všech elektronických ídicích obvod
Upgrade stávající ídicí centrály, vizualizace, monitoring a programování systému
Automatizace provozu stanic potrubní pošty
Dovybavení systému potrubní pošty o další funk ní možnosti

Práce jsou specifikované v zadávací dokumentaci, která je jako p íloha . 1 nedílnou sou ástí
této výzvy. P edpokládaná hodnota VZ je 4 640 313,- K bez DPH.
Sou ástí díla dále je:
a)
zhotovení dokumentace skute ného provedení ve 3 vyhotoveních tišt ných a 1 vyhotovení
v elektronické verzi (na CD) ve formátech *.dwg a *.pdf a její p edání zadavateli sou asn s p edáním a p evzetím dokon ené zakázky
Dokument certifikoval uživatel
b)
provedení
veškerých p edepsaných zkoušek a revizí v etn
Ing. Radka Bartošová
<radka.bartosova@fnbrno.cz>.
vystavení doklad o jejich provedení, doložení atest ,
certifikát , dokladu o likvidaci odpad aj. ostatních doklad
Digitally signed by
Ing. Radka Bartošová
pot ebných pro možnost ádného provozování ve smyslu
Date: 2016.08.09
platných právních p edpis apod. a jejich p edání zadavateli
07:52:01 +02:00
ve 3 vyhotoveních
Reason:
c)
zajišt ní návod k obsluze, návod na provoz a údržbu díla a
Location:
p edvedení funk nosti za ízení obsluhujícímu personálu vše
v eském jazyce ve 3 vyhotoveních
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2.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podrobné obchodní podmínky, v etn platebních podmínek, jsou obsaženy ve vzorovém textu
smlouvy o dílo, která je p iložena jako p íloha . 2 k této výzv a je její nedílnou sou ástí. Zadavatel
požaduje, aby zájemce využil vzorový text smlouvy o dílo bez jakýchkoliv zm n. Zadavatel si vyhrazuje
právo p ed uzav ením smlouvy text návrhu smlouvy po formální stránce zm nit.
Zájemce je oprávn n a sou asn povinen doplnit žlut ozna ená volná místa v textu vzorové
smlouvy o dílo (tj. identifikace uchaze e, termíny pln ní, nabízená cena, záru ní doba, identifikace
oprávn ného statutárního zástupce uchaze e) a neodd liteln k návrhu smlouvy o dílo p ipojit p ílohu
obsahující p esnou technickou specifikaci díla (viz l. I. odst. 2 vzorového textu smlouvy o dílo).
Zadavatel požaduje, aby zájemce do návrhu smlouvy vložil údaj o poskytované dob záruky
na dílo. Záru ní doba dle l. VII. nesmí init mén než 24 m síc .
Zadavatel považuje smlouvu za uzav enou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli
dnem sjednání obsahu smlouvy, ímž vylu uje aplikaci § 1725 zák. . 89/2012 Sb., ob anského
zákoníku, v platném zn ní.
P edpokládaná doba pln ní
Pln ní p edm tu ve ejné zakázky bude realizováno po podpisu smlouvy o dílo
dle harmonogramu prací a dodávek, termín zahájení pln ní ve ejné zakázky je podmín n zadáním
zakázky.
Uchaze uvede v nabídce celkovou dobu pln ní díla v kalendá ních dnech a p edloží asový
harmonogram prací, jenž bude aktualizován s ohledem na zabezpe ení provozu a léka ské pé e a
bude p ílohou smlouvy o dílo.
P edpokládaný termín dokon ení díla je 30.11.2016. B hem oprav bude p íslušná ást systému
na nezbytn nutnou dobu mimo provoz.
Místo pln ní ve ejné zakázky
Fakultní nemocnice Brno, Pracovišt medicíny dosp lého v ku, Jihlavská 340/20, 625 00 Brno,
objekt L, 1.PP, centrály potrubní pošty a další navazující pracovišt .
3.

KVALIFIKACE ZÁJEMC

Doklady k prokázání spln ní kvalifikace posta í p edložit v prosté kopii v eském jazyce.
Spln ní kvalifika ních p edpoklad prokáže zájemce, pokud p edloží:
a)

estné prohlášení, podepsané osobou oprávn nou jednat jménem nebo za uchaze e, že v i
majetku uchaze e neprobíhá nebo v posledních 3 letech neprob hlo insolven ní ízení, že není
v likvidaci a že má ekonomickou a finan ní zp sobilost splnit ve ejnou zakázku; prohlášení nesmí
být ke dni podání nabídky starší 90 dní,
b) výpis z obchodního rejst íku nebo jiné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán; doklad nesmí být
ke dni podání nabídky starší 90 dní,
c) doklad o oprávn ní k podnikání v rozsahu odpovídajícím p edm tu ve ejné zakázky, zejména
doklad prokazující p íslušné živnostenské oprávn ní,
d) seznam vybraných prací obdobného charakteru (realizace, opravy a modernizace potrubní pošty)
realizovaných v posledních 5 letech, z nichž alespo ke 3 doloží osv d ení objednatele t chto
prací, s uvedením jejich finan ního objemu, doby a místa pln ní, obsahující potvrzení, že tyto práce
byly provedeny ádn a odborn . Minimální finan ní objem každé ze t í dokládaných prací musí
init bez DPH alespo 2 000 000 K .
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Zadavatel doporu uje k prokázání kvalifikace v bod a) použít vzorové estné prohlášení, které
je p ílohou . 3 této výzvy.
Nedoložení kteréhokoliv z požadovaných doklad je d vodem pro vylou ení zájemce z další
ú asti v ízení na zadání zakázky, což je vyhrazenou podmínkou zadavatele.
4.

DALŠÍ PODMÍNKY ZADAVATELE
Zadavatel si vyhrazuje právo na zm nu, up esn ní, dopln ní podmínek výzvy v pr b hu lh ty
pro podání nabídek, nevybrání žádného ze zájemc , zrušení ve ejné zakázky až do okamžiku
podpisu smlouvy s vybraným uchaze em, a to i bez udání d vod .
Zájemce je seznámen s tím, že mu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu výdaj spojených
s podáním nabídky ani na vrácení jím podané nabídky.
Zájemce p edložením své nabídky na základ této výzvy prohlašuje a garantuje, že nedojde jeho
následnou realizací k porušení záruk, které jsou poskytovány a aktuáln v platnosti na systém
potrubní pošty ve FN Brno, nedojde k porušení autorských práv, licen ních ujednání ani stávajících
smluvních ujednání na tuto technologii.
Zadavatel si vyhrazuje právo neuzav ít smlouvu se žádným zájemcem.
Zadavatel si vyhrazuje právo ov it si informace uvád né zájemcem v jeho nabídce.
Zadavatel nep ipouští do konce lh ty pro podání nabídek zve ejn ní identifika ních údaj zájemc
jiným zájemc m.

5.

POŽADAVKY NA ZP SOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude stanovena absolutní ástkou v eských korunách bez DPH, která bude
uvedena v návrhu smlouvy o dílo, sazba a ástka DPH a celková ástka v etn DPH.
6.

ZP SOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídky.
Zadavatel stanovil následující díl í hodnotící kritéria vyjad ující vztah užitné hodnoty a ceny a t mto
díl ím hodnotícím kritériím stanovil váhu vyjád enou v procentech takto:
1. díl í hodnotící kritérium
Celková nabídková cena bez DPH /v K /
váha 75 % = 75 bod
2. díl í hodnotící kritérium
Záruka na dílo – technologické prvky (dle l. VII odst. 2 návrhu smlouvy) /v m sících/
váha 20 % = 20 bod
3. díl í hodnotící kritérium
Ekologická šetrnost
váha 5 % = 5 bod
Celkový možný po et získaných bod je 100 = 100 %.
Popis výpo tu bodových hodnocení nabídek dle díl ích hodnotících kritérií
1. díl í hodnotící kritérium
Bodové hodnocení vypo te zadavatel podle následujícího vzorce:
nejnižší nabídková cena (v K )
po et bod kritéria = --------------------------------------------- x 75 (bod )
hodnocená nabídková cena (v K )
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2. díl í hodnotící kritérium
Bodové hodnocení vypo te zadavatel podle následujícího vzorce:
hodnocená záruka na dílo (v m sících)
po et bod kritéria = -------------------------------------------------------- x 20 (bod )
nejdelší záruka na dílo (v m sících)
3. díl í hodnotící kritérium
Uchaze , který p edloží estné prohlášení datované a podepsané osobou oprávn nou
zastupovat uchaze e o tom, že pln ní ur ené k dodání nemá negativní dopad na životní prost edí a
spl uje požadavky ekologické šetrnosti, získá 5 bod . Uchaze , který estné prohlášení nep edloží,
získá 0 bod .
Takto vypo tená hodnocení budou stanovena v bodech na 2 desetinná místa.
Výb r nejvhodn jší nabídky
Zadavatel rozhodne o výb ru nejvhodn jší nabídky toho uchaze e, jehož nabídka byla podle
hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodn jší. Ekonomicky nejvýhodn jší nabídkou
je nabídka, která získá p i hodnocení zp sobem popsaným výše v sou tu za všechna t i díl í hodnotící
kritéria nejvyšší výsledné bodové ohodnocení.
7.

POSKYTOVÁNÍ DODATE NÝCH INFORMACÍ, PROHLÍDKA MÍSTA PLN NÍ

V p ípad , že n který z dodavatel bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím
podmínkám ve ejné zakázky, m že tento dotaz podat prost ednictvím profilu zadavatele, jímž je
elektronický nástroj E-ZAK nebo prost ednictvím písemné žádosti k rukám níže vedené kontaktní
osoby. Žádost o dodate nou informaci k zadávacím podmínkám je uchaze povinen doru it zadavateli
nejpozd ji 3 pracovní dny p ed uplynutím lh ty pro podání nabídek. Zadavatel odešle dodavateli
odpov
na jeho žádost nejpozd ji do 16 hodin posledního pracovního dne p edcházejícímu
poslednímu dni lh ty pro podání nabídek. Zadavatel m že poskytnout dodavatel m dodate né
informace k zadávacím podmínkám i bez p edchozí žádosti. Dodate né informace, v etn p esného
zn ní p ípadné žádosti, poskytne zadavatel hromadn i všem ostatním uchaze m prost ednictvím
svého profilu (https://ezak.fnbrno.cz/).
Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Renata Valentová, vedoucí Centrálního velínu, tel.:
532 231 717, e-mail: Valentova.Renata@fnbrno.cz
Zadavatel uskute ní prohlídku místa pln ní spole n pro všechny zájemce, kte í mají zájem
o podání nabídky. Prohlídka místa pln ní se bude konat dne 11. 8. 2016 v 9:00 hod.; sraz ú astník se
uskute ní na informacích v obj. L, 1.NP. Prohlídky místa pln ní se mohou zú astnit vždy nejvýše 2
zástupci jednoho zájemce.
8.

ZP SOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude zpracována v eském jazyce a p edložena v jednom originále v písemné form a
sou asn v jedné kopii v elektronické form (na CD/DVD bude též návrh smlouvy v upravitelném
formátu *.doc a ocen né soupisy prací ve formátu *.xls), obé bude vloženo do obálky ozna ené slovy
„Nabídka – Modernizace a úpravy potrubní pošty – Neotevírat“. Obálky musí být viditeln
ozna eny adresou, na kterou je možné oznámit zájemci nep ijetí nabídky z d vodu jejího podání po
uplynutí lh ty pro podání nabídek.
Nabídka bude obsahovat:
Obsah nabídky – seznam p edkládaných dokument
Krycí list zájemce obsahující identifika ní údaje zájemce, a to obchodní firmu nebo název, sídlo,
právní formu, I , DI , bankovní spojení, statutární orgán, telefonní, faxové a e-mailové spojení,
adresu pro doru ování písemností, internetovou adresu, kontaktní osobu apod.
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Návrh smlouvy o dílo (dle 2. bodu této výzvy) podepsaný osobou oprávn nou jednat jménem
zájemce nebo za zájemce v etn p íloh návrhu smlouvy ( asový harmonogram provád ní díla)
Cenovou nabídku dle p ílohy . 1 této výzvy tj. specifikace p edm tu pln ní v etn ocen ného
soupisu prací
Technický list k navrhovanému systému potrubní pošty
Doklady k prokázání spln ní kvalifikace dle 3. bodu této výzvy
Nabídka bude zabezpe ena takovým zp sobem, který znemožní vyjmout jednotlivé listy
nabídky. Opat ení proti vyjmutí list uplat uje zadavatel zejména z d vod vylou ení možnosti
neoprávn né manipulace. Jednotlivé listy nabídky budou íslovány nep etržitou íselnou adou. Jako
poslední list nabídky bude doloženo prohlášení zájemce, podepsané statutárním zástupcem uchaze e,
o po tu stran nabídky.
9.

LH TA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDKY

Lh ta:
lh ta pro podání nabídky se stanovuje do 18. 8. 2016 do 11:00 hod.
Místo:
poštou doporu en na adresu zadavatele tak, aby byla doru ena p ed uplynutím lh ty pro podání
nabídek:
Fakultní nemocnice Brno
Odbor hospodá sko-technické správy
Jihlavská 20
625 00 Brno
osobn na výše uvedené adrese na Odd lení inženýrských inností u Ing. Radky Bartošové,
Odd lení inženýrských inností (objekt H1, 2.NP), v pracovních dnech od 7:30 do 15:00 hod.
10.

NÁZEV A SÍDLO ZADAVATELE

Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
I : 65269705, DI : CZ65269705
statutární zástupce: MUDr. Roman Kraus, MBA

Bc. Karel Široký
nám stek pro HTS

P
P
P
P

ílohy:
íloha . 1 – Specifikace prací a dodávek
íloha . 2 – Vzorová smlouva o dílo
íloha . 3 – Vzorové estné prohlášení

Vy izuje: Ing. Radka Bartošová, investi ní referent, tel. 532 233 690, e-mail: Bartosova.Radka@fnbrno.cz
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