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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 vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

II.
PŘEDMĚT A ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Předmětem zadávacího řízení je uzavření smlouvy na dodávku zboží - investičního majetku, a to
technologie pro transport stravy (tabletovací systém - úložné aparáty, výdejní aparáty, transportní
aparáty, mycí systém) za účelem zajištění odpovídající stravy - léčebné výživy hospitalizovaným
pacientům v oblasti transportu a výdeje stravy.
Zadavatel požaduje zboží nové, nikoliv demo, repasované nebo jakkoliv již dříve použité.
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.
Klasifikace předmětu veřejné zakázky:
CPV kód:
39310000-8 Zařízení pro pohostinství
39220000-0 Kuchyňské zařízení, domácí potřeby a zařízení pro pohostinství
Rozdělení veřejné zakázky na části
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 98 zákona rozdělena na 3 části. Dodavatel je oprávněn
podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky. Veškeré podmínky uvedené v této
zadávací dokumentaci se vztahují na každou z níže uvedených částí, pokud není stanoveno v zadávací
dokumentaci jinak.
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je určena níže uvedenou dílčí předpokládanou hodnotou
jednotlivých druhů zboží v jednotlivých částech veřejné zakázky. Uchazeč tuto dílčí předpokládanou
hodnotu v každé jednotlivé položce nesmí svou nabídkovou cenou překročit. Nesplnění této
podmínky, tedy překročení dílčí předpokládané hodnoty, je důvodem pro vyřazení nabídky ze
zadávacího řízení.

Označení
v technické
specifikaci

Tabletový systém

Maximální
cena za
položku
(všechny
kusy) vč. DPH

ks

Část č. 1
I.1.1

Vůz regálový na spodní díl tabletu

19

359 373,98

I.1.2

Vůz regálový na horní díl tabletu

25

472 860,00

I.1.3

Tubusový zásobník na talíře s ohřevem

15

467 044,95

I.1.4

Tubusový zásobník na misky s ohřevem

8

358 596,00

I.1.5

Plošinový vůz na koše pro saláty

4

112 004,00

I.1.5.1

Sada 7ks košů 1koš/60 misek

4

63 846,00

I.1.6

Silový zásobník na tepelné podtalíře - podložky

5

368 430,00

I.1.7

Plošinový vůz na víčka pro polévkové misky

3

84 280,98

I.1.7.1

Sada 7ks košů 1koš/96 víček

3

47 883,99

I.2.1

Dopravníkový pás

2

625 510,00

I.2.2

Vůz dvouetážový na karty

2

11 600,00

I.2.3

Vůz regálový na gastronádoby

4

74 113,00

I.2.4

Výdejní vůz vyhřívaný 3x1/1 GN

12

373 200,00

II.3.1

Tabletový vůz 3x10

30

2 122 053,00

II.3.1.1

Tabletový vůz 3x10 vč. tažného zařízení

5

43 454,00

II.3.2

Tabletový vůz 2x10

20

1 131 728,00

II.3.2.1

Tabletový vůz 2x10 vč. tažného zařízení

5

43 454,00

1500

6 338 895,00

350

363 149,50

1

3 700 000,00

Část č. 2

Část č. 3
III.4.1

Tablet třídílný neutrální

III.4.2

Tepelný podtalíř

III.5.1

Tunelový pásový mycí stroj

17 161 476,40
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III.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
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 uvedeno konkrétní specifické
označení zboží platící pro určitou osobu za příznačné, patent na vynález, užitný nebo průmyslový vzor,
ochranná známka nebo označení původu, pak zadavatel v souladu s § 44 odst. 11 zákona umožní pro
plnění veřejné zakázky použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení. Od technických
parametrů je možné se odchýlit o +/- 10%, pokud to povaha věci umožňuje.
Pokud zadavatel uvádí v technické specifikaci pojem „možnost“, myslí tím vlastnost, funkci či schopnost
zboží, nikoliv pouze jeho připravenost k využití této možnosti (tj. zadavatel požaduje, aby mohl tyto
„možnosti“ využívat bez dalších finančních investic do různých rozšíření, upgradů, apod.).
Zadavatel požaduje dodání zboží (tabletovacího systému) dle níže uvedené položkové specifikace
transportního tabletového systému pro 1500 pacientů, včetně mycího automatu o odpovídající kapacitě
pro 1500 tabletů.
Kapacitní údaje požadovaného systému:
- celková kapacita 1500 tabletů/lůžek - z toho možnost 350 tabletů doplnit o aktivní tepelnou podložku
- kompaktní tablet uzavřený izotermický EURONORM
- tabletové vozy uzavřené jednoplášťové, kapacita 3x10 – 30 ks, 2x10 – 20 ks, z toho u každé kapacity
5 ks se spřahovacím zařízením
- bez nápojového servisu
- bez příborů – ale s možností umístění do tabletů
Vysvětlivky: Pojmem CNS se rozumí materiál gastro nerez nemagnetický.
Pojmem GN se rozumí gastronádoba.

I. - Část č. 1 - Tabletovací systém - úložné a výdejní aparáty
Úložné aparáty:
I.1.1

Vůz regálový CNS na spodní díl tabletu – 19 ks
- Min. 4 police, drátěné (kapacita: 80 ks/vůz),
- Rozměr min.: 1400x700x1900 mm,
- kola průměr min. 125 mm.

I.1.2

Vůz regálový CNS na horní díl tabletu – 25 ks
- min, 4 police, drátěné (kapacita: 60 ks/vůz),
- rozměr: min. 1400x700x1900 mm,
- kola průměr min. 125 mm,

I.1.3

Tubusový zásobník na talíře CNS – 15 ks
- kruhový, s ohřevem, dvousloupcový, přestavitelný min. 190-260 mm,
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požadovaná kapacita: min. 100 talířů/vůz (zásobník), víka polykarbonátová transparentní,
- výkon: min. 1,4 KW/230 V,
- pojízdný dvouplášťový s tepelnou izolací,
- kola průměr min. 125 mm, z toho min. 2 bržděná a otočná (nesmí být otočná všechna
kola).
I.1.4

Tubusový zásobník CNS s ohřevem, na polévkové misky (porcelánové, o průměru 120 mm) – 8
ks
- čtvercový, dvousloupcový, víka polykarbonátová transparentní,
- požadovaná kapacita: min. 200 misek/vůz (zásobník),
- výkon: min. 1,7 KW/230 V,
- pojízdný dvouplášťový s tepelnou izolací,
- kola průměr min. 125 mm, z toho min. 2 bržděná a otočná (nesmí být otočná všechna
kola).

I.1.5

Plošinový vůz CNS pojízdný – 4 ks
- otevřený, na koše pro salátové/desertní misky,
- plošina na koše min, 530x800x120 mm,
- kapacita vozu musí být celkem min, 7 ks košů na vůz,
- nastavitelná síla zdvihu,
- kola průměr min. 125 mm, z toho min. 2 bržděná a otočná (nesmí být otočná všechna
kola).
I.1.5.1
-

sada 7 ks košů/vůz – 4 ks
požadovaná kapacita: min. 60 misek/koš
rozměr koše: min. 530x800x120 mm,
koše CNS, stohovatelné, v rozích zesílené.

I.1.6

Silový zásobník na tepelné podložky CNS – 5 ks
- pojízdný, uzavřený, izolovaný, víka CNS dvouplášťová,
- min. 2 čtvercové šachty 260x260 mm,
- ohřev teplým vzduchem do +160°C,
- min. příkon 3,0 KW,
- kapacita min. 76 podložek/vůz (zásobník).

I.1.7

Plošinový vůz CNS pojízdný – 3 ks
- otevřený, na víčka pro polévkové misky,
- plošina na koše min. 530x800x120 mm,
- kapacita vozu musí být celkem min. 7 ks košů na vůz,
- nastavitelná síla zdvihu,
- kola průměr min. 125 mm, z toho min. 2 bržděná a otočná (nesmí být otočná všechna
kola).
I.1.7.1 sada 7 ks košů/vůz – 3 ks
- požadovaná kapacita: min, 96 víček/koš
- rozměr koše min.: 530x800x120 mm,
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-

koše CNS, stohovatelné, v rozích zesílené.

Výdejní aparáty:
I.2.1

Tabletový pás dopravníkový popruhový – 2 ks
- CNS korpus, délka min. 8 metrů
- min. šíře 500 mm, popruh šíře 295 mm, vč. gumové ochranné lišty, vč. zásuvek
SCHUKO 230 V – min, 10 ks,
- vč. koncového optického vypínače,
- vč. sklopného stolu,
- plynulá regulace min. 3 - 10,0 bm/min. - za provozu.

I.2.2

Vůz dvouetážový servírovací vozík 8x5/2 CNS – 2 ks
- na karty pacientů, plocha police 500x800 mm,
- kola min. průměr 125 mm, z toho min. 2 bržděná a otočná (nesmí být otočná všechna
kola).

I.2.3

Vůz regálový CNS na GN 2/1, 1/1 – 4 ks
- min. 12 vsuvů,
- (na dietu salát/desert),
- kola min. průměr 125 mm, z toho min. 2 bržděná a otočná (nesmí být otočná všechna
kola).

I.2.4

Výdejní vůz vyhřívaný 3x GN 1/1-200 – 12 ks
- provedení CNS,
- každá vana samostatná regulace, vč. dolní police,
- každá vana samostatný výpustní kohout,
- min. příkon 1,4 KW,
- kola min. průměr 125 mm, z toho min. 2 bržděná a otočná (nesmí být otočná všechna
kola).

II. – Část č. 2 - Tabletovací systém - transportní aparáty
II.3.1 Tabletový vůz CNS 3x10 tabletů – 30 ks
- pro tablet EURONORM 530x370 mm,
- uzavřený, jednoplášťový (vnější boky, dno, strop, záda),
- vnitřní stěny dvouplášťové – hygienické provedení,
- hlubokotažné vsuvy, s pojistkou proti převržení táců,
- odstup vsuvů min, 115 mm, dvouplášťové dveře s uzávěrem,
- 4 svislá madla na rozích,
- kola min. průměr 200/mm, 2 pevná, min. 2 bržděná a otočná (nesmí být otočná všechna
kola),
- rohové plastové nárazníky,
- robustní na rozích v úrovni dna.
II.3.1.1 Spřahovací zařízení – 5 ks
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-

spřahovací (kloubově uchycená) oj a čep, se zajištěním,
musí být kompatibilní s tabletovými vozy specifikovanými v bodech II.3.1 a II.3.2.

II.3.2 Tabletový vůz CNS 2x10 tablet – 20 ks
- pro tablet EURONORM 530x370 mm,
- uzavřený, jednoplášťový (vnější boky, dno, strop, záda),
- vnitřní stěna dvouplášťová – hygienické provedení,
- hlubokotažné vsuvy, s pojistkou proti převržení táců,
- odstup vsuvů min. 115 mm, dvouplášťové dveře s uzávěrem,
- 4 svislá madla na rozích,
- kola min. průměr 200/mm, 2 pevná, min. 2 bržděná a otočná (nesmí být otočná všechna
kola),
- rohové plastové nárazníky,
- robustní na rozích v úrovni dna.
II.3.2.1 Spřahovací zařízení – 5 ks
- spřahovací (kloubově uchycená) oj a čep,
- se zajištěním,
- musí být kompatibilní s tabletovými vozy specifikovanými v bodech II.3.1 a II.3.2.

III. - Část č. 3 – Tabletovací systém - tablet izotermický, kompaktní a mycí systém
III.4.1 Tablet neutrální izotermický, kompaktní – 1500 ks (sad)
- uzavřený, Euronorm 530x370 mm,
- celý horní díl překrývá dolní díl, vyjma rohového místa na šálek,
- spodní díl mající celkem 4 samostatné prolisy pro systémové nádobí,
- možnost umístění variantního systémového nádobí (menu talíř/miska průměr v rozsahu
230-260 mm, vč. tepelného podtalíře, polévkové misky vč. víčka a salátové misky vč.
víčka),
- možnost umístění a expedice svačiny současně s obědem,
- jídelní nádobí pouze z materiálu porcelán, silnostěnný,
- sada tabletu musí obsahovat:
- spodní + horní díl,
- porcelánový talíř průměr min, 255 mm, polohluboký, silnostěnný, kruhový,
- porcelánovou misku, průměr min, 120 mm na polévku, silnostěnnou, kruhovou,
- víčko na polévkovou misku polypropylenovou, proti vyšplíchnutí, zásuvné, těsnící.
III.4.2 Tepelný podtalíř silový CNS – 350 ks
- dvouplášťový, polohluboký, min, průměr 255 mm,
- ohřev do 130°C,
- se speciální voskovou náplní – měnící skupenství při ohřevu přes 100°C.
III.5.1 Mycí systém – 1 ks:
Průběžný mycí pásový automat
- minimální celková délka 9000 mm
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ohřev tanků: nízkotlaká pára min, 0,3-5,0 barů
minimálně 4 aktivní mycí tanky s mycími rameny v blocích
pracovní směr pravo-levý
min. využitelná průjezdná výška 570 mm
min. využitelná šíře pásu 750 mm
min. rychlost pásu při dodržení 2 min. kontaktního času v aktivní mycí zóně je
2 m/min.
přípoj na teplou užitkovou vodu změkčenou (40°- 65°C) – napouštění tanků
přípoj na studenou užitkovou vodu změkčenou (5°-12°C) – oplachová voda
spotřeba oplachové vody 240 l/hodinu provozu
množství vody na regeneraci min. 120 l/hodinu provozu
centrální odvodnění – jeden odpad
včetně modulu rekuperace (zpětného využití energie odpadního vzduchu) se
samostatným rotačním mycím ramenem výměníku tepla
- unášecí pás pro kompaktní tablet s příčným vyztužením na úložné koše 500x500
mm (pro mytí drobných a lehkých dílů), který musí být kompatibilní s nabízeným
tabletem v položce 4.1
- teplota vysálaného vzduchu max. do +22 °C, tedy myčka bez nutnosti
napojení na odtah VZT budovy
- požadovaný výkon: schopnost umýt min. 1500 sad kompaktních tabletů EURONORM při
dodržení 2 min. kontaktního času do max. 165 minut (pro sestavení kapacitního
výpočtu se předpokládá, že 1 sada tabletu obsahuje: spodní a horní díl
kompaktního tabletu, menü talíř polohluboký min, průměr 260 mm, polévková miska
min. průměr 120 mm, salát/desert miska min. průměr 120 mm) - celkem 5 ks mytých
předmětů
- uchazeč doloží kapacitní výpočet prokazující splnění požadovaného výkonu
- sušící modul zdvojený min. (dva samostatné ventilátory a dva topné registry) celkový
- minimální výkon topných registrů sušících modulů min. 6,0 KW
- oplachová zóna dvojitá, tj. min. 2 páry oplachových, tlakově nezávislých ramen
- mycí ramena trysek v mycích tancích v blokovém uspořádání
- minimální délka volného pásu u vjezdu a výjezdu k nakládání a k odběru mytého
nádobí: 1000 mm
- ovládání pomocí dotykového vodotěsného panelu s displejem zobrazujícím
provozní hodnoty včetně eventuálních provozních chyb, se schopností uchování
těchto dat k dodatečné kontrole, možnost propojení do externího PC pro
diagnostiku a získání dosažených provozních hodnot, komunikace v českém jazyce
- dvouplášťové provedení, vč. tepelné a zvukové izolace
- min. 3 volitelné přestavitelné rychlosti
- samočistící program
- mycí tanky bezešvé, provedení se šikmým dnem
- vícestupňová filtrace mycího roztoku
- bez dávkovačů mycích detergentů
-
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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 pro danou část (případně
pro více částí) veřejné zakázky, do které podává nabídku 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.
Navíc pro Část č. 3 veřejné zakázky musí být součástí nabídky:
- technický výkres výrobce (může být i v německém nebo anglickém jazyce) mycího stroje
nabízeného v části č. 3 veřejné zakázky, ze kterého bude možno jednoznačně vyčíst jednotlivé
dílčí i celkové rozměry, včetně všech hodnot potřebných přípojných médií a vysálaného
vzduchu,
- kapacitní výpočet myčky, prokazující, že nabízený mycí stroj má požadovaný výkon (který je
definován též v technickém popisu myčky v čl. III Zadávací dokumentace, položka III.5.1),
v českém jazyce - požadovaný výkon: schopnost umýt 1500 sad tabletů při dodržení 2 min.
kontaktního času do 165 minut (pro sestavení kapacitního výpočtu se předpokládá, že 1 sada
obsahuje: spodní a horní díl kompaktního tabletu, menu talíř polohluboký max. průměr 260 mm,
polévková miska průměr 120 mm, salátová/desertní miska průměr 120 mm)
Nedoložení kteréhokoli z požadovaných dokladů je důvodem pro vyloučení uchazeče z další
účasti v zadávacím řízení!
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Zadavatel stanoví zadávací lhůtu, po níž je uchazeč vázán svou nabídkou, v délce 150 kalendářních
dnů. Zadávací lhůta počíná běžet okamžikem uplynutí lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení
oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení zadávacího řízení uchazeči. Zadávací lhůta
se prodlužuje uchazeči, s nímž může zadavatel uzavřít smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy
nebo zrušení zadávacího řízení.
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 pro jednotlivé části, do kterých bude uchazeč podávat nabídku (pro každou část
zvlášť) zpracována jako:
-

-

celková nabídková cena za všechny položky jedné části; s DPH, bez DPH a s vyčíslením
DPH zvlášť, bude zpracována jako celková cena za plnění a bude zahrnovat všechny
související náklady (např. dopravu, clo, balné, složení, pojištění během dopravy, případné clo,
instalaci, uvedení do provozu, provedení funkční zkoušky, recyklační poplatek (pouze u zboží,
které tomuto poplatku podle zákona č. 185/2001 Sb., zákona o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, podléhá))
a
nabídková cena všech jednotlivých položek dané části s DPH, bez DPH a s vyčíslením
DPH zvlášť, vždy pro 1 ks nabízeného zboží a zadavatelem požadovaný počet kusů zboží –
Zadavatel uchazečům doporučuje využít pro vyplnění těchto jednotkových cen tabulku, která
tvoří Přílohu č. 2 této Zadávací dokumentace, aby nedošlo k nejasnostem ohledně výše
nabídkové ceny.

VII.
POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ
V případě, že některý z dodavatelů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám či
kvalifikačním 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,
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poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním dodavatelům prostřednictvím svého profilu
(https://ezak.fnbrno.cz/).
Kontaktní osobou zadavatele je Mgr. Pavel Dlabaja, 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/DVD/flash disku ve formátu *.doc, *.pdf, nebo jiném), obé bude
vloženo do obálky označené slovy „Veřejná zakázka - Tablet pro transport stravy ve FN Brno VLASTNÍ NABÍDKA – část/i č. …- neotevírat“.(doplní uchazeč) a s uvedením identifikačních údajů
uchazeče (alespoň obchodní firmy či názvu (jména a příjmení), sídla (bydliště či místa podnikání),
právní formy, IČ a adresy pro doručování písemností).
NABÍDKA bude rovněž zpracována v jednom vyhotovení na CD.

Struktura „NABÍDKY“:
-

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

Pokud bude návrh smlouvy či jiné doklady podepisovány osobou, jež není dle výpisu z obchodního
rejstříku statutárním orgánem uchazeče, je třeba doložit současně i plnou moc či jiný dokument
opravňující podepisující osobu k těmto jednáním. Pokud je k platnosti právního jednání potřeba
podpisu více než jedné osoby, musí dokumenty podepisovat tolik oprávněných osob, aby bylo právní
jednání učiněno platně.
Zadavatel upozorňuje uchazeče, že nebude-li nabídka obsahovat návrh kupní smlouvy nebo
cenovou nabídku, jedná se o důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení!!
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NABÍDKA (originál) bude kvalitním způsobem vytištěna, jednotlivé strany včetně příloh budou
očíslovány nepřetržitou číselnou řadou, svázány nebo sešity takovým způsobem, který znemožní
vyjmout jednotlivé listy nabídky. Nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést
v omyl. V případě rozporů mezi originálem (listinná podoba) a kopií (datová podoba) nabídky bude
rozhodující znění originálu nabídky
.
NABÍDKU netvoří KVALIFIKACE. KVALIFIKACE bude předložena v jednom originále v samostatné
obálce označené „Veřejná zakázka - Tablet pro transport stravy ve FN Brno – KVALIFIKACE neotevírat“ a s uvedením identifikačních údajů uchazeče (alespoň obchodní firmy či názvu (jména
a příjmení), sídla (bydliště či místa podnikání), právní formy, IČ a adresy pro doručování písemností.
Kvalifikace musí být zadavateli předložena též před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

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.
PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ
Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění, která se pro zájemce uskuteční dne 28. 7. 2014 v 9:00
hodin. Sraz účastníků bude před hlavním vchodem do budovy L – lůžkového traktu, Pracoviště
medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno.
Prohlídky místa plnění se mohou účastnit statutární zástupci uchazečů nebo jejich zástupci
(z kapacitních důvodů nejvýše jedna osoba za každého uchazeče) pověřeni na základě plné moci,
která bude předložena před prohlídkou místa plnění.

XI.
LHŮTA A MÍSTO PODÁNÍ NABÍDEK
Lhůta:
- lhůta pro podání nabídky se stanovuje do 1. 9. 2014 do 9:30 hodin
Místo:
- poštou doporučeně na adresu:

Fakultní nemocnice Brno
Oddělení právních věcí
Jihlavská 20, 625 00 Brno
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-

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.
Otevírání obálek:
- Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 1. 9. 2014 v 10:00 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 s nabídkami, kontroluje nabídky v souladu s § 71 odst. 9 zákona,
tzn., zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyku a zda je návrh smlouvy podepsán
osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Jestliže nabídka nevyhoví těmto
požadavkům, komise nabídku vyřadí z dalšího posouzení a zadavatel uchazeče bezodkladně
vyloučí z další účasti v zadávacím řízení.
Přílohy:
- Příloha č. 1 – vzorový text kupní smlouvy
- Příloha č. 2 – cenová nabídka

V Brně dne 16. 7. 2014

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno

Vyřizuje: Mgr. Pavel Dlabaja, referent Oddělení právních věcí, email: pavel.dlabaja@fnbrno.cz, tel.: 532 233 743
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