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Fakultní nemocnice olomouc vypisuje v souladu s ust. 5 31 zákona 13412016 Sb., o zadávánÍ
veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2O22-OOO517 s názvem:

,,Servis hmotnostního spektrometru s plynorným chromatografem"

1,. lnformace o zadavateli:
Fakultní nemocnice olomouc, se sídlem l. P. Pavlova 185/6,119 oO olomouc, lČo: ooo98892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph'D., ředitelem FNol
kontaktníosoba: Kateřina šýbnarová, tel. 5BB 444g35, email: katerina.stvbnarova@fno|.cz

2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je poskytování servisu a údržby plynového
chromatografu s hmotnostním spektrometrem vč. jeho příslušenství uvedeného v příloze č. 2 _
Návrh smlouvy o provádění komplexních a servisních služeb, spočívající v periodických kontrolách,
ošetřování, seřizovánr, opravách a zkouškách prováděných v souladu s pokyny ýrobce.

Komoletní servis v délce í 36 měsíců zahrnuie:
Telefonické konzultace zákazníka se servisním technikem a aplikačním specialistou firmy dle
potřeby
Vzdálené podpora formou vzdáleného přístupu přes Teamviewer nebo WebEx
Updaty a upgrady všech zakoupených databází a aktualizace ovládacího a vyhodnocovacího
software kzařízení
Návštěvu servisního technika nebo aplikačního specialisty v případě potřeby uživatele
Minimálně jednou ročně kompletní Údržbu přístroje vč. příslušenství zahrnující provedení
pravidelné prohlídky vyžadující výrobcem či platnou legislativou, potřebné kalibrace a
validace systému, kompletnívyčištěnía to včetně veškeých potřebných náhradních dílů, kitů
a potřebného spotřebního materiálu
o Validace přístrojového systému, vystavení Protokolu o technické způsobilosti
přístroje ( Ka librační protokol)
o Provedeníel. revize na přístroji vč. jeho příslušenství
Servisní zajištění pro potřebné servisní zásahy a to včetně práce, cesty a ubytování technika,
a dále všech potřebných náhradních dílů a dopravného.

Nabídková Cena V Kč bez DPH bude koncová a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s činnostmi,
dopravou a materiálem pro zajištěníslužeb.

3. Podání nabídek
Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.
Lhůta pro podání nabídky končí dnem 3. 6.2o2'], do 10:00 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek
e le ktron ického nástroje Te nderArena dostu pného na :

( www. eeo rd i o n. czln a b i d ka G O R D I O N /p rof i l/f n o I )

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 3 - lnformace k podání nabídek v
elektronické podobě.
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4. Místo a doba plnění
Místo plnění: Fakultní nemocnice olomouc, Ústav soudního lékařstvía medicínského práva
Doba plnění: 36 měsíců

5. Hodnotícíkritéria
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena V Kč bez DPH, která je tvořena součtem paušálních
částek za poskytnutíservisu po dobu 36 měsíců.

6. obchodní podmínky
Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu
smlouvy, kteý je součástí této výzvy k podání nabídky jako Příloha č. 2' Uchazeč doplní do textu
smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátíjako součást nabídky zadavateli.
Dóle uchozeč vyhotovÍ:
- přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiálu k provedení servisu ke smlouvě o provádění
komplexních servísních služeb
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.
Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. Y takovém
případě nebude nabÍdka uchazeče hodnocena.

7. Nabídka musí obsahovat
'/ vyplněnou Přílohu č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
'/ doplněný návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č. 2

této výzvy

'/ cert|fikát servisního technika vystavený výrobcem včetně prostého překladu do českého jazyka
{ osvědčení technika deklarující odbornou způsobilost v elektrotechnice

8. ostatnípodmínky
'/ Zadavatel si vyhrazu1e právo zadání zakázky do uzavření sm|ouvy zrušit bez uvedení důvodu.
'/ Zadavatel sl vyhrazu1e právo před nebo v průběhu provádění změnit rozsah požadovaných prací.
'/ Zadávaci řízeni se neřídí ustanovením zákon a č. 13412016 Sb. o zadávání veřejných zakázekv platném

znění, kromě ustanovenÍ 5 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.
'/ ZadavateI sivyhrazuje právo na změnu dodavateIe v průběhu pIněníveřejnézakázky, a to v případě,

dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy'
Na základě výše uvedeného může být dodavatel, kteni při vyhodnocení veřejné zakázky skončiI jako
další v pořadi za vybraným dodavatelem, vyzván emailem k uzavření smlouvy, a to Za ceny, které
uvedI ve své nabídce, a za předpokladu, Že splní da|ší poŽadavky stanovené v zadávací dokumentaci.
Splnění těchto podmínek zadavate| vyhodnotí a vyhotoví o tomto zápis o splnění podmínek zadávac(
dokumentace, který bude součástí spisu veřejné zakázky.
V případě, Že dodavatel dalšiv pořadí po vybraném dodavate|i nepřistoupí na uzavření smlouvy dle
předchozího odstavce, můŽe být osloven další dodavate| v pořadí a tento postup může být opakován,
a to aŽ do doby, kdy budou osloveni k uzavřenísmlouvy všichni dodavatelé, kteří podali nabídku do
veřejné zakázky.

'/ 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 zněníčeského a
cizojazyčného textu se bere za směrodatný text v českém jazyce.
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L P. Parrlova 185i/6
779 00 Oiomouc
tel: +420 588 441 i11

'/ Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy
spolu s prostým překladem do českého jazyka. Výjimku woří doklady ve slovenském jazyce a doklady
o vzdělání v latinském jazyce, které mohou být bez překladu. Výjimku dále tvoří technická
dokumentace (prospekty, katalogové listy apod.), které zadavatel může akceptovat také v anglickém
jazyce.

lng. Tomáš
ekonomický áměstek Fakultní nemocnice olomouc

Přílohy:
Příloha č. 1- Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 _ Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
Příloha č. 3 _ lnformace k elektronickému podánínabídek

a

fax: +420 585 413 841
e-mail: info@fnol-cz
wwrv.fnoi.cz

BankoVní spojení:
Česká národnÍ banka
č.ú.35334811/0710

lČ: 00098892
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