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Dle projektové žádosti byla v projektu s názvem „Zvýšení kvality návazné péče ve 

Fakultní nemocnici Olomouc“ naplánována realizace 9 veřejných zakázek na 

zdravotnickou techniku a vybavení. Ve všech případech jde o obnovu zastaralých kusů, které 

již neodpovídají současným standardům.  

Veřejné zakázky plánované v rámci projektu: 

 RTG přístroje – 3 ks 

 Plicní ventilátory – 16 ks 

 Anesteziologické přístroje – 14 ks 

 Operační stoly – 7 ks 

 Operační světla – 9 ks 

 Stativy – 9 ks 

 Mobiliář – 4 ks sestav 

 Sterilizátory – 2 ks 

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

váhy 

 

Realizační fáze projektu byla zahájena dne 8. 3. 2017 vyhlášením veřejné zakázky Lůžka. 

Tato zakázka byla rozdělena na dvě části – část I. Resuscitační lůžka s váhou a bez váhy a 

část II. Standardní lůžka. Vítězem I. části se stala firma LINET s.r.o., kupní smlouva na 6 ks 

resuscitačních lůžek s integrovanou váhou a 27 ks resuscitačních lůžek bez váhy (celkem 33 

ks resuscitačních lůžek) pro různé kliniky a oddělení FNOL v celkové hodnotě 3 493 494,15 

Kč včetně DPH byla uzavřena dne 7. 8. 2017. II. část zakázky byla zadavatelem zrušena a 

bude se opakovat. 

Dne 5. 4. 2017 byla vypsána veřejná zakázka Mobiliář, otevírání obálek proběhlo 16. 5. 

2017. Vítězným uchazečem se stala firma AKC konstrukce, s.r.o., se kterou byla dne 12. 7. 

2017 uzavřena kupní smlouva na 4 ks sestav prachotěsného mobiliáře pro Centrální 

operační sály FNOL v celkové hodnotě 3 600 960 Kč včetně DPH.  



 
Veřejná zakázka Sterilizátory byla vyhlášena dne 5. 4. 2017, zadavatel otevřel obálky dne 

18. 5. 2017. Vítězem se stala firma BMT Medical Technology s.r.o., se kterou byla dne 12. 7. 

2017 uzavřena kupní smlouva na 2 ks parních sterilizátorů pro Centrální operační sály FNOL 

v celkové hodnotě 3 443 117,92 Kč včetně DPH. 

Veřejná zakázka Operační světla byla zahájena dne 30. 6. 2017, lhůta pro podání nabídek 

je stanovena na 6. 9. 2017. 

Veřejná zakázka na RTG přístroje byla vypsána dne 14. 7. 2017, nabídky lze podat do 29. 

8. 2017. 

Všechny veřejné zakázky byly vyhlášeny v nadlimitním režimu jako otevřené řízení. 

Současně s nákupem přístroje či vybavení bylo v relevantních případech soutěženo i 

poskytování pozáručního servisu po dobu 6 let. Jelikož servisní náklady nejsou způsobilými 

náklady projektu, budou hrazeny z provozních prostředků FNOL. Pořízení přístrojů je z 85 % 

hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 15 % ze státního rozpočtu ČR. 

Ostatní zakázky jsou zatím ve fázi schvalování zadávací dokumentace zprostředkujícím 

subjektem, Centrem pro regionální rozvoj ČR (CRR), a budou vypsány po obdržení 

příslušných stanovisek. 

Plakát informující o probíhajícím projektu, který bude po ukončení realizace projektu 

nahrazen trvalou pamětní deskou, je umístěn poblíž informačního centra u vstupu do budovy 

A.  

 

 

V Olomouci 25.8.2017 

 
   
 


