
 
 

Informace o průběhu realizace projektu 
 

Zvýšení kvality návazné péče ve Fakultní nemocnici Olomouc 
registrační č. projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001370 

 

Projekt byl rozdělen na dvě etapy – 1. etapa skončila k 30. 9. 2018, od 1. 10. 2018 probíhá 2. 

etapa projektu. 

K dnešnímu dni jsou ukončeny všechny veřejné zakázky na přístrojovou technikua vybavení 

za 1. etapu projektu a dle podepsaných kupních smluv bylododáno: 

 RTG přístroje 3 ks – od firmy NORTH MED spol. s.r.o., pořizovací cena 6.628.380,- 

Kč včetně DPH 

 Plicní ventilátory 16 ks – od firmy medisap, s.r.o., pořizovací cena 10.241.440,- Kč 

včetně DPH 

 Anesteziologické přístroje 14 ks, z toho 9 ks přístrojů střední třídy a 5 ks přístrojů 

vyšší třídy – od firmy medisap, s.r.o., pořizovací cena přístrojů střední třídy 

9.006.030,- Kč včetně DPH, pořizovací cena přístrojů vyšší třídy 6.993.800,- Kč 

včetně DPH 

 Operační stoly 7 ks – od firmy MAQUET Czech Republic s.r.o., pořizovací cena 

15.673.819,70 Kč včetně DPH 

 Stativy 9 ks – od firmy DrägerMedical, s.r.o., pořizovací cena 4.895.660,- Kč včetně 

DPH 

 Mobiliář 4 ks sestav–od firmy AKC konstrukce, s.r.o., pořizovací cena 3.600.960,- Kč 

včetně DPH 

 Sterilizátory 2 ks – od firmy BMT Medical Technology s.r.o., pořizovací cena 

2.879.800,- Kč včetně DPH 

 Lůžka 203 ks, z toho 170 ks standardních a 33 ks resuscitačních s váhou a bez váhy 

– od firmy LINET spol. s.r.o., pořizovací cenaresuscitačních lůžek3.493.494,15 Kč 

včetně DPH, pořizovací cena standardních lůžek 15.996.656,60 Kč včetně DPH 

 Operační světla 9 ks – od firmy PRENCARE distribuční, s.r.o., pořizovací cena 

4.895.660,- Kč včetně DPH 

 

Ve 2. etapě bude z projektu částečně obnoveno endoskopické vybavení II. interní kliniky FN 

Olomouc. 



 
 

Vzhledem k tomu, že většina přístrojů a vybavení byla pořízena v rámci 1. etapy projektu, 

byla i realizace pamětní desky zařazena do této etapy. Deska byla dodána na základě 

vyhodnocení VZMR, ve které zvítězila firma Ing. Ondřej Ludvík s nabídkou v hodnotě 4.260,- 

Kč včetně DPH. Pamětní deska byla nainstalována v místě realizace projektu. 

 

V Olomouci 2.10.2018 


