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Brno 6. listopadu 2013
Žádost o podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

1. Vymezení plnění
Předmětem plnění je dodávka přístrojů pro zajištění krizové připravenosti Fakultní nemocnice
Brno s možností dílčího plnění v níže uvedené specifikaci:
•
A) 10ks celotělových dozimetrů OSL (opticky stimulová luminiscence)
•
B) 1ks elektronického dozimetru – typ DMC 3000
•
C) 2ks radiostanic Motorola DP 4600 s Li-ion baterií + 10ks náhlavních souprav
k radiostanicím - lehká HF sada se zvukovodem do ucha (silikonová olivka na
konci) OEM sada
pro Odbor bezpečnosti a krizového řízení, Pracoviště medicíny dospělého věku FN Brno
Medicínský účel – vybavení pro kontrolu a měření dávek ionizujícího záření u zdravotnického
personálu
2. Místo a doba plnění
Místem plnění je FN Brno, Materiálně - technické zásobování
Doba plnění je nejpozději do 6.12.2013 a je podmínkou zadavatele

3. Podmínky pro plnění
Nabídka bude obsahovat:
krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)
cenovou nabídku s technickou specifikací
záruční lhůta min. 24 měsíců
doklad SÚJB
označení CE

4. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny a platební podmínky:
Nabídková cena bude zpracována v dílčím plnění bez DPH, včetně DPH a bude zahrnovat veškeré
náklady spojené s dodáním přístrojů včetně dopravy, instalace, uvedení do provozu, předvedení
funkčnosti a vyčíslením výše DPH zvlášť
Platební podmínky – platba proti faktuře po splnění dodávky s termínem splatnosti do 31.12.2013.
Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude shodné s datem předání a převzetí předmětu plnění.
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5. Způsob hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny v dílčím plnění podle základního 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

7. Zadavatel si vyhrazuje právo
zrušit výběrové řízení
uzavřít smluvní vztah s více uchazeči v dílčím plnění

8. Termín a způsob podání nabídky
do 14.11. 2013 do 11,00 hod.
poštou doporučeně na adresu:
Fakultní nemocnice Brno
Odbor obchodu a marketingu - Obchodní oddělení
Jihlavská 20
625 00 Brno
osobně na výše uvedené adrese na sekretariátu Odboru obchodu a marketingu, 3. NP lůžkového
traktu, v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 hod. tel. 532 232 001, nabídka bude označena –
Nabídka – Neotvírat - „Přístroje pro zajištění krizové připravenosti 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
Vyřizuje: MartinaVerified
Střechová, tel. 532 232 674

Digitally signed
by Lenka
Vamberská
Date: 2013.11.06
11:36:19 +01:00
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