FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO
PRACOVIŠTĚ NEMOCNICE BOHUNICE
A PORODNICE

INVESTIČNÍ ODBOR
Sekretariát:
Tel.: 532 232 001

Jihlavská 20, 625 00 Brno
tel: 532 231 111

Naše zn.: 2021/87967/FNBRNO – 15.2.2 – Va/Bě
Vaše zn.: -

V Brně dne 9. července 2021

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Brno
se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno, IČ: 65269705

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu prostřednictvím
Národního elektronického nástroje (NEN)
1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Předmětem plnění je:
a) dodávka Telekomunikační techniky pro Fakultní nemocnici Brno, pracoviště Nemocnice
Bohunice a Porodnice (NBP) a pracoviště Dětské nemocnice (DN), dle technické specifikace
uvedené v příloze č. 1 této výzvy.
Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na základě rámcové smlouvy na dobu 2 let a
plnění bude probíhat formou dílčích objednávek na základě potřeb kupujícího, zadavatel
předpokládá dodávky 1x měsíčně.
Ze strany dodavatele nebude možno uplatnit sankce za nižší či vyšší odběr zboží a za
případnou změnu termínu požadovaných dodávek.

2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Podrobné obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, jsou obsaženy:
a) ve vzorovém návrhu rámcové kupní smlouvy – Příloha č. 2
Přílohy jsou nedílnou součástí této výzvy. Zadavatel požaduje, aby zájemce využil vzorový text
příslušné smlouvy k předložení podepsaného návrhu smlouvy osobou oprávněnou jednat za zájemce.
Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením smlouvy text návrhu smlouvy změnit.
Zájemce je oprávněn a současně povinen doplnit žlutě označená volná místa v textu vzorové smlouvy.
Zadavatel považuje smlouvu za uzavřenou dnem jejího podepsání smluvními stranami, nikoli dnem
sjednání obsahu smlouvy, čímž vylučuje aplikaci § 1725 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění.
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3. OBECNÉ PODMÍNKY ZADAVATELE
Součástí nabídky dále musí být:
 Krycí list (název firmy, právní forma, sídlo, telefon a fax, e-mail, statutární zástupce)
 Vlastní nabídku s popisem nabízeného zboží
 Cenovou nabídku dle bodu 4
 Příloha č. 3 Cenová tabulka
 Podepsaný návrh rámcové kupní smlouvy
4. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
Nabídková cena na dobu 2 let bude uvedena v systému NEN za celý předmět plnění. Cena bude
zpracována bez DPH, včetně DPH, vyčíslením DPH zvlášť a bude zahrnovat veškeré náklady spojené
s dodáním zboží včetně dopravy, montáže na místě uživatele, cla, složení, obaly apod.
5. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
Nabídky budou hodnoceny podle ekonomické výhodnosti, která je stanovena nejnižší nabídkovou
cenou včetně DPH dle bodu č. 4 (za 2 roky vč. DPH).
6. PODMÍNKY PRO PLNĚNÍ
Nabídka bude zpracována v českém jazyce a podána elektronicky prostřednictvím Národního
elektronického nástroje na adrese https://nen.nipez.cz/ pod názvem veřejné zakázky malého rozsahu
„Telekomunikační technika“.
7. POSKYTOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ
V případě, že některý z uchazečů bude mít jakýkoliv dotaz vztahující se k zadávacím podmínkám
veřejné zakázky, musí tento dotaz podat prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN)
https://nen.nipez.cz/. Žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám je dodavatel povinen
podat zadavateli nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle
dodavateli odpověď na jeho žádost nejpozději do 11:00 hodin posledního pracovního dne
předcházejícího poslednímu dni lhůty pro podání nabídek. Zadavatel může poskytnout dodavatelům
dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Dodatečné informace, včetně
přesného znění případné žádosti, poskytne zadavatel hromadně i všem ostatním zájemcům
prostřednictvím NEN.
8. TERMÍN PODÁNÍ NABÍDKY
20. 07. 2021 do 11:00 hod
9. ZADAVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO
Zrušit výběrové řízení v kterékoliv fázi, až do uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem.
Ing. Lenka Vamberská
vedoucí obchodního oddělení
Přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace
Příloha č. 2 – Vzorový návrh rámcové kupní smlouvy
Příloha č. 3 – Cenová tabulka

Digitálně podepsal

Lenka
Lenka Vamberská
2021.07.09
Vamberská Datum:
14:35:05 +02'00'

Vyřizuje: Žaneta Bělašková, tel. 532 232 588
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