
FAI(U LTN I N [J\"4 OC N I CE
OLOtvlOUC

f .l i. 
j i j l! i i: I I i i,ir,: i'r,: I rr.r, i. i i :a il :,: ;),i irt i:.

Fakultní nemocnice olorrrouc vypisuje V Souladu s ust. s 31 zákona 134l2OL6 Sb, o zadávání
veřejných zal<ázel< veřejnou zal<ázku malého rozsahu vz-z0z2-ooo0535 s Í]áZVem:

,,Nábytek na míru - lnfekční oddělení FNOL"

L. lnformace o zadavateli:
Fakultnínentocnice olomouc, se sídlem l. P. Pavlova 1-85/6,1]9 OO olontouc, tČol ooogsggz
zastoupená: prof. MUDr. Ronranem Havlíl<em, Ph.D., ředitelem FNoL
kontaktníosoba: lng. Pavel Dočkal, tel' 588 443 138, emai|: pavel.docka|@fno|,cz

2. Předmět zakázky
Předrnětem veřejné zal<ázl<y je výroba a montáŽ nábytl<u pro pracoviště infekčnÍho oddělení
Fakultní nemocnice olontouc (FNoL)' Rozsah a provedeníjsou zřejmé z Přílohy č. 2 - Specifikace a
položkový rozpočet a Přílohy č. 3 - Tabulka splnění mininrálnÍch technických podmínek. Rozměry
nábytku uvedené ve specifikaci jsou orientační a nábytek je nutné před výrobou zaměřit.

Podrobná specifikace jednotlivých položek včetně uvedení rozměrů, nákresu, materiálu a del<oru
uvedená v Příloze č.4 - SÚ_lNF-VoLNÝ NÁBYTEK-Studie 1PP.pdf je pro:

' lNFEKČNíoooĚLrruí1.PP (budova A2)- část URGENT
- lNFEKČNíoooĚLrruí 1.PP (budova 42) - část CoS

Podrobná specifikace jednotlivých položek včetně uvedení roztněrů, nákresů, materiálu a del<oru
uvedena v Příloze č.5 - sÚ-lNF-VoLNÝ NÁsYTEK-Studie 4NP.pdf je pro:

_ lNFEKČNíoonĚLrruí4.NP(budova D2)

Veškerý nábytek je nutné zarněřit a podrobtlosti dohodnoLrt s kontaktní osobou. Kontakt bude
předán vybranému účastníkovi'
U pracoviště v Příloze č. 2 je uvedeno označení budovy pro snadnějšÍ orientaci v areálu FN.
lnteraktivní mapa areálu je tla webových stránkách www.fnol.cz.

Ceny jednotlivých položek nábytku uvedených v příloze č. 2 btrdou konečné a budou zahrnovat
veškeré náklacly, NabÍdková cena bude Stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše
přípustná. Cena bude l<onečná, bude zahrnovat veškeré náklady, včetně zaměření, dopravy,
montáže, kotvení nábytku a následného úklidu v mÍstě plnění.

Účastník se zavazuje, že všechrry náklady v záruční době se servisem spojené, včetně dopravy,
přepravy apod. ponese na své náklady. Na zbožíbude poskytnuta zárul<a min' 24 měsíců.

3. Místo a doba plnění
FakultnÍ nemocnice olomouc, budova A2 a D2
Termín plnění: do I.9.2022

4' Podání nabídek
Každý účastník je oprávněrr podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné
Nabídl<a bude zpracovaná na celý rozsah plnění, nepřipouštíse dílčí plnění.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 3.6.2o22v 10 hodin

Nabídka musí brit podána pouze V elektronické formě, a to prostřednictvím funkcionality pro
podávání nabídek elektronického nástroje TenderArena dostupného na:
(www.eeordion.czlnabid kaGORDION/profil/fnol).
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Podrobné informace o podání rrabídek jsou uvedeny v příloze č' 7 - lnforrTace k podání nabídek
v elektronické podobě.

5' Hodnotící kritéria
HodnotícÍm l<ritériem je nejnižšínabídková Cena V Kč bez DPH.
Hodnotit se bude celková nabídková cena V Kč bez DPH z vyplněného krycího listu nabídkové ceny,
který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.

6. obchodní podmínky
Zadavatel stanovil pro plnění předmětLr veřejné zakázl<y obchodní podnrínky formou závazného
textu Smlouvy o dílu (SoD), která je součástízadávacídokumentace jako Příloha č. 6.
Uchazeč doplnído textu smlouvy o dílo pouze údaje určené k doplrrěnía tutéž smlouvu vrátíjako
součást na bídky zadavateli.
Návrh smlouvy musí být podepsán statutárnírn orgánenr uchazeče v souladu s oprávněním jednat
jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstřÍku popř. jiné evidenci, ve l<teré je uchazečzapsán.
Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém
případě nebude nabídka uchazeče hodnocena pro nesplnění podnrínek výzvy.

7. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat
/ Doplněný krycí list nabídkové ceny dle Přílohy č. L
/ Doplněnou přílohu č. 2 - Specifikace a položl<ový rozpočet
r' Doplněnou přílohu č.3 -Tabulka splněníminimálních technických podmínek
/ Doplněný návrh smlouvy o dílo v závazné podobě dle Přílohy č. 6

8. ostatní podmínky
{ Zadavatel si vyhrazuje právo zadán í zakázky do uzavření snrlouvy zrušit bez uvedení důvodu.
/ Zadavatel si vyhrazuje právo před nebo v průběhu provádění změnit rozsah požadovaných prací.
/ Zadavatel si vyhrazuje právo na Změnu dodavatele v průběhu plněrríveřejné zal<ázky, a to v případě,

dojde_li k předčasnému ukončení smlouvy' Na základě výše uvedeného může být dodavatel, který
při vyhodnocení veřejné zakázl<y skončil jako další v pořadí za vybranýnt dodavatelem, vyzván
emailem k uzavření smlouvy, a to Za ceny, které uvedl ve své rrabídce, a za předpokladu, že splní
další požadavky stanovené v zadávací dokunrentaci. Splnění těchto podmínek zadavatel vyhodnotí a
vyhotoví o tolnto zápis o splnění podmínek zadávací dokumentace, který bude součástí spisu
veřejrré zakázky' V případě, Že dodavatel další v pořadí po vybranénl dodavateli nepřistoupí na
uzavření smlouvy dle předchozího odstavce, může být osloven další dodavatel v pořadí a tellto
postup může být opal<ován, a to až do doby, kdy budou osloveni k uzavření smlouvy všichni
dodavatelé, kteří podali nabídku do veřejné zakázky.

/ Zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek v
platném znění, kromě ustanovení $ 6 zákona o zadáváníveřejných zal<ázek.
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ekonomický'náměstek

Přílohy:
Příloha č' 1_ Krycí list nabídkové ceny
Příloha'č. 2 _ Specifikace a položkový rozpočet
Přílohy č. 3 _ TabuIka splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 4 - SÚ-lNF_VOLNÝ NÁBYTEK_studie 1PP
PříIoha č. 5 _ sÚ-lNF-VoLNÝ NÁBYTEK_studie 4NP
Příloha č. 6 _ Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 7 _ lnforntace k podánínabídek v elektronické podobě
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