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Brno 23. dubna 2012
Žádost
o podání nabídky

1. Vymezení plnění
Předmětem plnění je dodávka 1 ks rychlotiskárny pro Oddělení klinické hematologie, Pracoviště
medicíny dospělého věku FN Brno, Jihlavská 20, Pracoviště medicíny dospělého věku, dle níže
uvedené specifikace:
řádková maticová rychlotiskárna na traktorový papír
1 500 tisků denně
rychlost tisku cca 500 řádků/min
provedení na otevřeném podstavci
interní síťový adaptér PrintNet 10/100 BaseT
podpora grafického jazyka PGL
podpora emulace Printronix P-Series, P Series XQ, Serial Matrix, IBM ProPrinter III XL, Epson FX-1050
neomezené zatížení
rozlišení 180dpi horizontálně, 144dpi vertikálně
podpora písem NLQ Serif, NLQ Sans Serif, Data Processing, High Speed, OCR A, OCR B
šířka papíru 3 -17 "
rozměry podstavce - uvést
spodní zadní zásobník
2. Místo a doba plnění
Místem plnění je FN Brno, PMDV, OKH
Doba plnění je součástí nabídky uchazečů – zadavatel požaduje co nejrychlejší termín dodávky
3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a podmínky:
cena bude uvedena přímo v systému E - ZAK za 1 ks bez DPH a bude zpracována včetně dopravy
a předvedení funkčností
4. Platební podmínky
Platba bude provedena po splnění dodávky se splatnosti faktury 90 dnů

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.
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6. Obchodní podmínky
uchazeč předloží v nabídce čestné prohlášení, ve kterém uvede, že souhlasí se zveřejněním
veškerých informací týkajících se závazkového vztahu vzniklého mezi uchazečem a zadavatelem z
této smlouvy, zejména vlastního textu této smlouvy. Ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o obchodním tajemství, se nepoužije.
záruční doba min. 24 měsíců, splatnost faktury (90 dnů) a dodací podmínky budou uvedené
v nabídce
7. Zadavatel si vyhrazuje právo
zrušit e-aukci
8. Název aukce
Rychlotiskárna
9. Název a sídlo zadavatele: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 BRNO
ZPRACOVATEL PŘIJATÝCH NABÍDEK:
Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů – Obchodní oddělení
Jihlavská 20, 625 00 Brno

S pozdravem

Bc. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení FN Brno
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