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Brno 26. června 2013
Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení plnění
Předmětem veřejné zakázky je v rámci kompatibility realizace Integrace Microsoft Dynamics NAV a
FaRMIS a DoctIS v prostředí Fakultní nemocnice Brno.

2. Místo a doba plnění
Místem plnění je FN Brno
Doba plnění – po uzavření smluvního vztahu a termín plnění je součástí nabídky uchazeče
3. Podmínky pro plnění
Nabídka bude obsahovat:
krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)
vlastní nabídku
záruční lhůta min. 24 měsíců
návrh harmonogramu
cena nabídky nepřesáhne 1 000 000,-Kč bez DPH
4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky
celková nabídková cena bude zpracována včetně DPH, bez DPH a s vyčíslením DPH zvlášť.
platební podmínky:
Platba bude provedena po splnění dodávky se splatnosti faktury 180 dnů
5. Způsob hodnocení nabídek
Nabídka bude hodnocena podle základního hodnotícího kritéria, kterým je nejnižší nabídková cena.

6. 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.
2013/ /FNBRNO - 15.2.2 - Va/St
1 /2
FN 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.

7. Zadavatel si vyhrazuje právo
zrušit výběrové řízení
8. Termín a způsob podání nabídky
do 2.7.2013 do 11,00 hod.
a)

poštou doporučeně na adresu:
Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu, marketingu a vnějších vztahů
Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno
b) nebo osobně na sekretariátě Odboru obchodu, marketingu a vnějších vztahů FN Brno (lůžkový trakt
3NP) v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod., tel. 532 232 001
c) nabídka bude označena – Nabídka – Neotvírat – „Integrace Microsoft Dynamics NAV a FaRMIS
a DoctIS pro FN Brno“
9. Název a sídlo organizace
Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno.

S pozdravem

Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení

Signature Not
Verified
Digitally signed
by Lenka
Vamberská
Date: 2013.06.26
15:17:53 +02:00
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