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Fa|<Lrltní nelnoCniCe oIomouc vypisu]e v souIadu s ust. 5 31 zákona 1-34l2016 Sb., o zacjáváni
\./eřelnýCh zal<ázek veřejnou zakázkr-r rrralého rozsalru v71Cl22-OOO521 s názvetl:

,,Aplikátor klipů a klipy (Cor-Knot) k ukotvení stehů chlopenní náhrady"

1". lnformace o zadavateli:
Fakultnínemocnice olomouc, se sídlem l' P' Pavlova 18516,779 oO olomor_tc, lČo: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNoL
kontaktní osoba: Blanka Staňková, tel. 58B 44 3850, email: BIanka.Stankova@fnol.cz

2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky aplikátorů klipů a klipů (Cor-Knot) k ukotvení
stehů chlopenní náhrady do konsignačního skladu na Kardiochirurgické klinice Fakultní
nemocnice olomouc dle parametrů uvedených vPříloze č. 5 - Tabulka splnění minimálních
technických podmínek'

Použitífiremních názvů čitermínů čizpůsobů řešeníspecifických pro určitého v1irobce má pouze
ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek neníomezen na nabídky jen těchto řešení, je
možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný
medicínský Účel.

V případě, že součásti předmětu plnění nebudou spIňovat minimá|ní technické podmínky
stanovené zadávací dokumentací, bude účastník ze zadávaciho řízení vyloučen. ZadavateI sl
vyhrazuje právo ověřit správnost, úplnost a pravdivost v nabídce uvedených technických
specifikací, a to na náklady dodavatele. ZadavateI si v této souvislosti vyhrazuje právo na
bezplatné dodání vzorků _ 1souprava od každého druhu nabízeného předmětu plnění od
dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. Pokud hodnotící komise vyhodnotí vzorek předmětu
plnění jako nevyhovující, tak zadavatel vyzve dalšího účastníka veřejné zakázky v pořadí a

stejným způsobem bude ověřovat kvalitu nabÍdnutého předmětu pInění.

3. Místo a doba plnění
Místo plnění: Fakultní nemocnice olomouc, konsignačnísklad Kardiochirurgické kliniky
Doba pInění: 36 měsíců

4. Podání nabídek
Každý uchazeč je oprávněn podat pouZe jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.
Nabídka bude zpracovaná na celý rozsah plněnipřísIušné části veřejné zakázky malého rozsahu,
nepřipouští se dílčí plnění.

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 1'.6.2022 v ]-O:O0 hodin

Nabídka musí být podána pouze v elektronické formě, a to prostřednictvím funkcionality pro
podávání nabídek elektronického nástroje TenderArena dostupného na :.

(www.egordion.czlnabidkaGORDlON/profil/fnol ).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 6 - lnformace k podánínabídek
v elektronické podobě.
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5. Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem je nejnižšínabÍdková Cena V Kč bez DPH.
Nabídková cena V Kč bez DPH bude koncová a bude zahrnovat veškeré nák|ady spojené
s dodávkou.
Nabídková cena bude stanovena za celý rozsah předmětu pInění tj. za ce|é předpokládané
množství. Tuto nabídkovou Cenu účastník uvede do Krycího listu (příloha č. 1) s tím, že cena
bude v členění bez DPH, DPH vyčísleno zvlášť a cena včetně DPH.

Nabídková cena musí být pevná pro předmět plnění zakázky po celou dobu p|nění veřejné
zakázky a musízahrnovat náklady spojené s realizacídodávky vč. veškeých nákladů souvisejících
s realizaci dodávky. Do nabídkové ceny musí být zahrnuty i nákIady na správní poplatky, daně,
cla, schvaIovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě,
certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, poštovného, balného, přepravních nák|adů, dodánína
mÍsto plnění apod.

Daní z přidané hodnoty se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejiž výše
odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dIe zákona č.235l2oo4 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů' DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné ke dni
podání nabidky. Účastník bude odpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

6. obchodnípodmínky
Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodnÍ podmínky formou závazného
textu kupnísmlouvy a smlouvy o zYízení a vedeníkonsignačního skladu, které jsou součástÍtéto
výzvy k podání nabídky jako Pří|oha č. 3 a Příloha č' 4.

Účastník doplní do textu smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako
součást nabídky zadavateli.

Návrhy smluv musí být podepsány statutárním orgánem účastníka vsouladu s oprávněním
jednat jménem spoIečnosti uvedeném vobchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je
účastník zapsán'
Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat Za porušení podmínek zadávacího řízení. V
takovém případě nebude nabídka účastnÍka hodnocena.

7. Nabídka musí obsahovat
' vyplněnou přílohu č. 1 - Krycílist nabídkové ceny do jedné nebo více částíveřejné zakázky
' vyplněnou přílohu č' 2 - Cenová ujednání a pří|ohu č' 5 _ Tabulka splnění minimálních

technických podmínek ve formátu .xls nebo .x|sx
. návrh kupnísmlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3
' návrh smlouvy o zřízeni a vedení konsignačního skladu v závazné podobě dle přílohy č. 4
' technickou specifikaci nabizeného předmětu pInění pro kontrolu splnění požadovaných

pa ra metrů
. prohlášení o shodě, CE

8' ostatnípodmínky
' Zadavatel sivyhrazuje právo zadání zal<ázl<y do uzavřenísmIouvy zrušit bez uvedenídůvodu.
' Zadávací řízen( se neřídí ustanovením zákona č. 134l201'6 Sb' o zadávání veřejných zakázek
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V platném zlrění, krorně ustanovení5 6 zákona o zadáváníveřejných zakázek.
' Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodnÍ firmy,

názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a s|užeb, které plati pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzo(Y,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označenÍ původu, je uchazeč oprávněn navrhnout
ijiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí sp|ňovat technické a funkční
požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci'

' Cenová nabídka dodávky zařízení bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně
kompIetace, dopravy, uvedení do provozu, Iikvidace obalového odpadu, bezplatnou
i nstru ktá ž.

' Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce. Cizojazyčné dok|ady 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 překIadu.
Výjimku dále tvoří technická dokumentace (prospekty, katalogové listy apod.), které
zadavatel může akceptovat také v anglickém jazyce'
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l'P. Í:]irt'llc'lvir -J [j5/t]
778 t;0 L'lornr:ut:

prof. MUDr. Roman Hav|ík, Ph.D.
ředitel FakuItní nemocnice oIomouc

Přílohy:
Pří|oha č' 1- Krycí llst nabídkové ceny
Pří|oha č. 2 - Cenová ujednání
PříIoha č. 3 - Návrh kupnísmlouvy
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o zřízení a vedení konsignačního skladu
PříIoha č. 5 - Splnění minimálnich technických podmínek
Příloha č. 6 - lnformace k podání nabídek v elektronické podobě
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