
 
Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického centra FN 

Olomouc II. (CZ.1.06/3.2.01/18.09295) 

Projekt souvisí s podporou specializovaného centra - Komplexního traumatologického centra ve 
Fakultní nemocnici Olomouc a multioborovým dopadem k ostatním profilovým pracovištím. Je 
zaměřený na modernizaci jeho technického vybavení, které umožní zvýšení kvality péče o 
nemocné z Olomouckého kraje a Zlínského kraje, které spadají pod TC FN Olomouc. 
Modernizace se bude týkat výhradně obnovy současného vybavení navazujících profilových 
pracovišť. Výstupem projektu bude naplnění standardů vybavenosti národní sítě. Fakultní 
nemocnice Olomouc v rámci projektu obnoví zastaralé přístrojové vybavení v rámci 
Komplexního traumatologického centra FN Olomouc - bude udržena úroveň standardu vybavení 
pro zajištění péče o pacienty s traumaty v KTC FN Olomouc. Základními prioritami je zkvalitnit 
technologické a přístrojové vybavení resuscitačního oddělení traumatologického centra, zkvalitnit 
technologické a přístrojové vybavení operačních sálů nezbytných oborů pro poskytování 
traumatologické péče pomocí anesteziologických přístrojů a zkvalitnit vybavení operačních sálů 
mobilními radiologickými přístroji. 

 
Informace o průběhu projektu 
Mezi vybrané přístroje, které budou díky projektu IOP obnoveny patří: 
a) Anesteziologické přístroje – 7 ks ‐ Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
b) Monitory vitálních funkcí včetně centrální stanice ‐ 10 ks monitorů + 1 ks centrální stanice 
‐ Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
c) Plicní ventilátory ‐ 6 ks ‐ Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 
d) C rameno ‐ 2 ks ‐ Centrální operační sály (1 ks), Neurochirurgická klinika (1 ks) 
 
Veřejná zakázka byla zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek dne 22/01/2015 i na profilu 
zadavatele, a to jako otevřené řízení. V souladu s ust. § 98 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách byla zakázka rozdělena na čtyři samostatné části v závislosti na druhu a typu 
poptávaného předmětu zakázky. Každá z částí byla hodnocena samostatně. Rozdělení částí 
veřejné zakázky je následující: 
I. Anesteziologické přístroje 
II. Monitory vitálních funkcí včetně centrální stanice 
III. Plicní ventilátory 
IV. C rameno 
 
Výběrové řízení proběhlo dle plánovaného harmonogramu, otevírání obálek se konalo dne 
18/03/2015. 
 
 
 



Výsledky výběrového řízení: 
 
Část I. Anesteziologické přístroje byla vyhodnocena dle nejnižší nabídkové ceny, vítězem této 
části veřejné zakázky se stala společnost Dräger Medical s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 
5.482.631,‐Kč včetně DPH. Dne 25/05/2015 byla podepsána kupní smlouva, dodávka přístroje se 
očekává v průběhu měsíce července 2015. 
 
Část II. Monitory vitálních funkcí včetně centrální stanice byla vyhodnocena dle nejnižší 
nabídkové ceny, vítězem této části veřejné zakázky se stala společnost medisap, s.r.o. s nejnižší 
nabídkovou cenou 5.445.000,‐Kč včetně DPH. Dne 21/05/2015 byla podepsána kupní smlouva, 
dodávka přístroje se očekává v průběhu měsíce července 2015. 
 
Část III. Plicní ventilátory byla vyhodnocena dle nejnižší nabídkové ceny, vítězem této části 
veřejné zakázky se stala společnost Dräger Medical s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 
3.243.768,‐Kč včetně DPH. Dne 26/05/2015 byla podepsána kupní smlouva, dodávka přístroje se 
očekává v průběhu měsíce července 2015. 
 
Část IV. C rameno byla vyhodnocena dle nejnižší nabídkové ceny, vítězem této části veřejné 
zakázky se stala společnost AURA Medical s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 9.922.000,‐Kč 
včetně DPH. Dne 21/05/2015 byla podepsána kupní smlouva, dodávka přístroje se očekává 
v průběhu měsíce července 2015. 
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