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Fal<ultní nemocnice olomouc Vypisuje V soUladU S ust. s 3]. zákona I34/201'6 Sb. o zadávání
veřejných zakázek veřejnou zakázl<u malého rozsahu vz-zozo-ooO511s náZVem:

,,Vozidlo na převoz krevních derivátů l|"

1. lnformace o zadavateli:
Fakultnínemocnice olomouc, se sídlem l' P. Pavlova I85/6,779oo olonrouc, tČo:ooogssgz
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkenr' Ph.D., ředitelem
kontaktní osoba: Blanka Staňková, tel. 588 44 3850, email: blanka.stan @fnol.cz

2. Předmět zakázky
Dodávka a poskytování záručního servisu na 1ks vozidla kategorie N1 ve specifikaci furgon
s chladící vestavbou pro převoz krevních derivátů pro odbor provozu a služeb Fakultní
nemocnice olomouc, a to dle minimálních technických podmínek uvedených Příloze č. 3 -
Tabulka splnění minimálních technických podmínek.

4. Místo a d plnění
Fakultnínemocnice olomouc, odbor provozu a služeb
Doba plnění: Zadavatel stanovil max. dobu pro dodání vozidla 180 dnů

5. Lhůta a místo pro podání nabídek
Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné
Nabídka bude zpracovaná na celý rozsah plnění, nepřipouštíse dílčíplnění.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 3L.5.2oz2 do 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek
elektronického nástroje TenderArena dostupného na :

nabid kaGORDl

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 4 _ lnformace k podání
nabídek v elektronické podobě'

6. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem je nejnižšínabídková cena V Kč bez DPH.
Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří
přílohu č. t této výzvy k podánínabídek.

7. obchodní podmínkv a návrh sm|ouvv
Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou
závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy.
Účastník doplní do textu smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako
součást nabídky zadavateli.
Dále účostník doplní Přílohu č. 7 a přílohu č. 2 této smlouvy.
Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním
jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je
uchazeč zapsán.
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Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat Za porušení podmínek zadávacího řízení
V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. Nabídka musí obsahovat
. vyplněnou přílohu č. 1 - Krycí list nabídkové ceny,

' návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy včetně
požadovaných příloh smlouvy,

' vyplněnou přílohu č. 3 - Tabulka splněníminimálních technických podmínek,
dokumenty s u ecifikací

9
I

n pro
kontrolu splnění zada ných parametrů
certifikát autorizovaného distributora nástavby a oprávnění poskytovat záručníservis

ostatní mínkv
zadavatel si vyhrazuje právo zadárlí zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení
d ůvod u

zadávacÍ řízení se neřídí ustanovením zákona č. 1'34/201'6 Sb' o zadávání veřejných
zakázel< v platném znění, kromě ustanovení s 6 a 5 31 zákona o zadáváníveřejných
za kázek
Použitífiremních názvů či termínů či způsobů řešení specífických pro určitého výrobce
má pouze i|ustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek neníomezen na nabídky
jen těchto takto uvedených řešení. Dodavatel je oprávněn navrhnout i jiné, technicky
a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky
zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
Veškerá komunikace v rámci zadávacího řízení probíhá v českém jazyce. V případě
komunikace v jiném jazyce musí být překlad do českého jazyka jejísoučástí. V případě
nesouladu znění českého a cizojazyčného textu se bere za směrodatný text v českém
jazyce.

Nabídka musíbýt zpracována a podána v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být
předloženy spolu s prostým překladem do českého jazyka. Výjimku tvoří doklady ve
slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce, které mohou být bez
překladu. Výjimku dále tvoří technická dokumentace (prospekty, katalogové lísty
apod.), které zadavatel může akceptovat také v anglickém jazyce.
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lng. Tomáš Uvízl
ekonomický ná k Fakultní nemocnice olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 _ Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 _ Tabulka splnění minimálních technických podmÍnek
Příloha č. 4 - lnformace k elektronickému podání nabídek


