Výběrové řízení – veřejná zakázka
Název zakázky:
Předmět zakázky:
Datum vyhlášení průzkumu:
Zadavatel:
Statutární zástupce zadavatele:
Lhůta pro podání nabídek:
Kontaktní osoba zadavatele (vč.
kontaktních údajů)
Popis předmětu zakázky:

Veřejná zakázka malého rozsahu
Terapeutický laser
Od 26.08.2021
Domov pro seniory Nopova p.o.,
Nopova 128/96, 615 00 Brno
IČ: 70887314
Mgr. Libor Matouš
Do 05.09.2021
Blanka Hynštová, referent majetkové správy
tel. 548 321 500 kl. 117, email.: hynstova@nop.brno.cz
Nabídka dle specifikace předmětu zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu, mimo režim Zákona o zadávání veřejných zakázek č.
134/2016 Sb. řídící se dle metodiky Statutárního města Brna - Úplné znění metodiky pro
zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv.
Nabídku zašlete buď v písemné podobě na adresu Domova pro seniory, příspěvková
organizace nebo v elektronické podobě na e-mail: hynstova@nop.brno.cz
Místo dodání předmětu plnění: Domov pro seniory Nopova 128/96, Brno, platba bankovním
převodem na základě daňového dokladu (faktury) s dodacím listem.
Hlavní kritéria výběrového řízení:
1. Terapeutický laser:
 Barevný dotykový displej
 Přednastavené protokoly a terapeutická encyklopedie
 Automatický výpočet doby terapie
 Automatický přepočet parametrů léčby při změně nastavení hodnot
 elektronické protokoly pacientů
 Anatomická navigace
 Databáze pacientů
 Výstupy pro souběžné připojení rozdílných laserových aplikátorů
 Připojení k PC (pro upgrade softwaru)
2. Laserová sonda, infračervený paprsek, konvergentní, zeleně přisvícená,
3. Laserová sprcha-kombinovaná
4. Ochranné brýle proti laserovému záření 2 ks
5. Držák laserové sprchy a sondy – umístění na stolek
6. Stolek

V případě dotazů ke specifikaci se prosím obracejte na fyzioterapeutku Táňu Fantovou,
kontakt tel.: 607930930, email: fantova@nop.brno.cz.
Při splnění podmínek veřejné zakázky (v tomto případě VZMR) budou nabídky hodnoceny
dle kritéria poměru nejlepších vlastností, kvality a ceny dodávky. V případě, že nabídka
nebude splňovat parametry specifikace dodávky, bude tato nabídka vyloučena z výběrového
řízení.
V případě, že dodávka bude přesahovat částku 50 tis. Kč bez DPH, bere uchazeč na vědomí
povinnost publikovat smlouvu o dodávce v registru smluv a to v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., „O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)“.
Podáním nabídky uchazeč souhlasí s obsahem zadávacích podmínek. Dodavatel nemá právo
na náhradu nákladů, které vynaložil na účast v zadávacím řízení.
Zadavatel nebude poskytovat zálohové platby.
V případě, že ve lhůtě pro podání nabídek neobdrží zadavatel všechny nabídky od oslovených
uchazečů, nevede tato skutečnost k neplatnosti výběrového řízení a výběrové řízení bude
probíhat v procesu hodnocení a výběru vítězného uchazeče z doručených nabídek.
V případě nevhodnosti žádné nabídky vyhrazuje si zadavatel právo poptávkové řízení zrušit.
V případě obdržení pouze jedné nabídky má zadavatel možnost vybrat tohoto uchazeče jako
vítězného. Zadavatel si vyhrazuje právo v kterýkoliv okamžik zrušit toto výběrové řízení veřejnou zakázku bez udání důvodu. V případě zrušení výběrového řízení nevzniká uchazeči
nárok na kompenzaci vzniklých výdajů a ušlého zisku v důsledku zrušení výběrového řízení.
V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů budou Vámi předané osobní údaje zpracovány správcem osobních údajů
– Domovem pro seniory Nopova za účelem uzavření obchodního vztahu a to pouze osobní
údaje nezbytné pro uzavření obchodního vztahu. Obchodní údaje budou zpracovávány po
dobu trvání obchodního vztahu.

