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K dnešnímu datu proběhl výběr dodavatele managementu a monitoringu projektu:
Fakultní nemocnice oslovila dne 11/3/2015 výzvou 4 firmy k podání cenové nabídky pro
Management a monitoring projektu. Byli osloveni: GRANTIKA České spořitelny, a.s., EU Via, a.s.,
RENARDS, s.r.o. a Quartus spol. s.r.o. Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na 25.000,‐Kč
bez DPH. Jako hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena
vč. DPH. Ve lhůtě pro podání cenových nabídek obdržel zadavatel pouze nabídku firmy EU Via, a.s.,
Nad Buďánkami II 1841/17, 150 00 Praha 5 – Smíchov ‐ s celkovou nabídkovou cenou 15.000,‐Kč bez
DPH, což činí 18.150,‐Kč vč. DPH. Smlouva o poskytování poradenských služeb na zajištění
managementu a monitoringu byla s vítězným uchazečem a FNOL podepsána dne 11/05/2015.

Dále bylo realizováno výběrové řízení v otevřeném řízení na dodávku přístrojového vybavení:
Dne 24/2/2015 byla vypsána veřejná zakázka v otevřeném řízení na dodávku přístrojového vybavení,
rozdělená v souladu s § 98 zákona o veřejných zakázkách na čtyři samostatné části:
I. Sítnicová kamera
II. Ultrazvukový přístroj
III. Zařízení pro tlakové mapování
IV. Resuscitační pomůcky
Zakázka byla uveřejněna na profilu zadavatele a ve věstníku veřejných zakázek, lhůta pro podání
nabídek byla stanovena na 21/4/2015. Dodatečnou informací byla lhůta pro podání nabídek
prodloužena a posunuta na 12/05/2015. První tři části veřejné zakázky byly vyhodnoceny a
s vítěznými uchazeči byly uzavřeny smlouvy – každá byla podepsána dne 02/07/2015. V současné
době probíhají dodávky přístrojů. Podrobněji v tabulce:
Vítěz, IČ
Prevence
následků Druh
Kupní cena v Počet
onemocnění a zdravotních zakázky
Kč včetně obdržených
problémů v dětském věku
DPH
nabídek
ve FN Olomouc
I.
Sítnicová
Otevřené OFTIS‐OPTA s.r.o.
4.422.550,‐ 2
kamera
řízení
IČ 64650502
II.
Ultrazvukový
Otevřené Electric
Medical 1.382.062,‐ 2
přístroj
řízení
Service,s.r.o.
IČ 49970267

III.

Zařízení pro tlakové Otevřené
mapování
řízení

Ing. Milan Borský
IČ 18557996

436.979,‐

2

IV.

Resuscitační
pomůcky

///

///

0

Otevřené
řízení

Část IV. Resuscitační pomůcky byla zrušena, a to dle podle ust. § 84 odst. 1 písm. a) zák. č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Vlastním důvodem pro zrušení IV. části zadávacího řízení
bylo, že ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky.
Výběrové řízení na dodávku resuscitačních pomůcek se opakovalo:
Výběrové řízení „Dodávka resuscitačních pomůcek“ bylo vypsáno jako veřejná zakázka malého
rozsahu – vyhlášení proběhlo dne 11/6/2015 ‐ jednalo o opakování zakázky části IV. se zcela
rozdílným předmětem plnění (než byla plnění v částech I až III předcházejícího otevřeného řízení).
Tato vzmr byla zrušena z toho důvodu, že byly podány zcela odlišné, kvalitativně neporovnatelné
nabídky, a to z důvodu nejednoznačného zadání technických parametrů ve výzvě.
Následující opakované výběrové řízení „Dodávka resuscitačních pomůcek II.“ s upravenými,
jednoznačně zadanými technickými parametry bylo vyhlášeno dne 10/07/2015. Předpokládaná
hodnota zakázky byla stanovena na 1.665.224,79,‐Kč bez DPH, tj. 2.014.922,‐ Kč včetně DPH. Jako
hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena vč. DPH.
Veřejná zakázka byla vyhodnocena a vítězným dodavatelem se stal uchazeč S&T Plus s.r.o., IČ:
25701576 – nabídková cena činila 2.010.294,‐Kč včetně DPH. Kupní smlouva byla podepsána dne
11/08/2015.
Výběr dodavatele služby na výrobu a tisk edukačních brožur:
Fakultní nemocnice oslovila 4 firmy k podání cenové nabídky pro výrobu a tisk edukačních brožur.
Předpokládaná hodnota zakázky byla 7.500,‐Kč bez DPH. Jako hodnotící kritérium byla
stanovena nejnižší nabídková cena. Ve lhůtě pro podání cenových nabídek zadavatel obdržel nabídky
4 dodavatelů, z nichž jako nevýhodnější byla vybrána nabídka ZAFI CZ spol. s r.o. s cenovou nabídkou
ve výši 6.450,‐Kč bez DPH. Byla zaslána objednávka k zajištění poptávané služby. Ke dnešnímu dni
jsou brožury dodány v požadovaném počtu kusů, předávány rodičům novorozenců a také zveřejněna
na webových stránkách Fakultní nemocnice Olomouc.
Kurzy – školení resuscitace:
V měsíci červenci 2015 byly zahájeny kurzy – školení resuscitace s praktickou výukou, nácvikem,
simulací a tréninky jednotlivých resuscitačních činností, a to jednak pro rodiče novorozených dětí, tak
i pro zdravotnický personál.
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