
FAKULTNí NEMocNlcE
OLOMOUC

V Olomouci,9. LO.2OI9
Odbor marketingu
Fakultní nemocnice olomouc vypisuje veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s ust. 5 3]. zákona

L34l2oL6 Sb. o zadávání veřejných zakázek:

Výroba instruktážních videí,,Připravenost FNoL na mimořádné situace"

Evidenční číslo zakázky : V7-20L9-001088

1. lnformace o klientovi
Fakultnínemocnice olomouc se sídlem l. P' Pavlova I85l6,77goo olomouc, tčo:oooggggz
Zastoupená: prof. MUDr, Romanem Havlíkem, PhD., ředitelem FNOL

Kontaktníosoby: lng. Veronika Jeřábková, vedoucíodboru marketingu, tel.: 588 444942,
email : veronika.jerabkova @fnol.cz.
www.fnol.cz

2. Předmět zakázky
Předmětem zakázky je výroba čtyř instruktážních videív délce 4 - 5 minut. odhadovaná délka natá-

čecího času na jedno video je v průměru 5 hodin. Videa budou obsahovat průvodníslovní komentář,
autentické zvukové záznamy a podbarvenívhodnou hudbou, základní animace. V záznamech budou
používány zdravotnické prostředky, osobní pracovní prostředky a materiál FNoL.

Pro správné splnění zakázky je nutná znalost postupu tříděnízraněných metodou START ve spolu-
práci se složkami lZS, znalosti využití bioboxu pro Vysoce nakažlivé a smrtící nemoci v součinnosti se
složkami lZS a zkušenosti v oblasti napojení lT aplikací do struktur lZS.

Další požadavkv:

Natáčecí prostory:
lnteriérové natáčení
- nutnost nasvětlení prostor
- změny prostorových lokací
- rušné prostředí, vedlejšíefekty
- led osvětlení, vedlejšíefekt

Exteriérové natáčení
- změny prostorových lokací

- rušné prostředí, vedlejšíefekty
- změny adresné lokace mimo FNOL (prostředílZS oLK)

Zá kladní oborová znalost
- problematiky, prostředía tématiky lZS ČR

- B)ZP A Po, implementace a oborová znalost nasazenítechnologie lT v nebezpečném prostředí

- lT technologie lzs čR, FNOL v nebezpečném prostředí, nastudování
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Specifikace iednotlivých videí:

1. Používání osobních ochranných prostředků při kontaktu s vysoce nakažlivou nemocí
oblékánía svlékáníjednorázového ochranného obleku Microgart a polomasky, obleku EBo ].0,

rukavic a ochranné gumové obuvi, včetně lepení přechodových zón.

2. lzolační prostředky při příjmu pacienta s vysoce nakažlivou nemocí
Rozvinutía kompletace bioboxu EBXT-06 V prostoru oddělení urgentního příjmu, jeho uvedení
do provozu a příjem pacienta.

3. Hromadný příjem osob zasažených mimořádnou událostí - třídící centrum
Zřízeni třídících center v budově A, vybavenícentra, příchod personálu, příprava centra na pří-
jem osob zasažených mimořádnou událostí(identifikace personálu, třídící karty, komunikace,
transport lehátek, sedaček, příjem osob).

4. E|ektronická dokumentace na třídícím centru
Práce s notebookem a čtečkou čárových kódů k vedení elektronické dokumentace V nemoc-
ničním informačním systému při hromadném příjmu osob zasažených mimořádnou událostí.

3. Místo a doba plnění:

Termín dodání:30. 11. 2019

Místo dodání: adresa zadavatele

4. Maximální nepřekročitelná hodnota zakázky: 120 000 Kč vč. DPH

5. obchodní podmínky

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu zakázky obchodní podmínky formou závazného textu Smlouva
o vytvoření autorského dílo o jeho užití.

Uchazeč doplní do textu smlouvy o dílo pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako
součást nabíd ky zadavatel i.

Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém
případě nebude nabídka uchazeče hodnocena pro nesplnění podmínek výzvy.

6. Podání nabídek:

Nabídky podávejte elektronicky do 18. 10. 2019 na email veronika.ierabkova@fnol.cz.
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Nabídkovou cenu zašlete v tabulce dle níže uvedeného vzoru

Předmět plnění
Cena bez DPH

DPH Cena včetně

DPH

4 x instruktážní

video
Klikněte Sem a

zadejte text.

CELKEM Klikněte Sem a

zadejte text.

Nabídková cena V sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s výrobou a dodáním zakázky.

7. Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena

8. Nabídka musí obsahovat
'/ Reference formou doložení realizace obdobných videíve zdravotnickém zařizení ve spolupráci se

složkami integrovaného záchranného systému se zaměřením na:
- třídění raněných metodou START v součinnosti a zkušenostmi se složkami lZS olomouckého
kraje,
- využití bioboxu pro Vysoce nakažlivé a smrtící nemoci v součinnosti se složkami lzs oLK.

{ Reference (vč' uvedení kontaktní osob) zkušeností v oblasti lT a napojení aplikací do struktur lZS
OLK

'/ Souhlas uchazeče se zveřejněním všech náležitostí budoucího smluvního vztahu.
'/ Doplněný závazný návrh Smlouvy o vytvořeníautorského díla a jeho užití.

9. ostatní ujednání

Zadavatel si vyhrazuje právo zadání poptávky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo před nebo v průběhu provádění změnit rozsah požadovaných
prací.

Zadávaci řízení se neřídí ustanovením zákona č,.134/201'6 Sb. o zadávání veřejných zakázek
v platném znění, mě ustanovení 5 6 zákona o zadávání veřejných zakázek

lng. Ce , PhD., MBA
obchodní
Fakultní nemocnice olomouc

Přílohy:
Příloha č. 1 Smlouva o vytvoření autorského díla a jeho užití
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