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V Olomouci 7.6.2022 
 
Zadavatel: 
Fakultní nemocnice Olomouc 
I. P. Pavlova 185/6 
779 00  Olomouc 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu  
VZ-2022-000555 - Dodávka pneumatik pro osobní, dodávková a nákladní vozidla FNOL 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 6. 6. 2022  
 
Dotaz 1  
v Kupní smlouvě v bodu římská I. v odstavci 1.2. máte trvání smlouvy na jeden rok v bodu římská 
III. v odstavci 3.1. máte trvání smlouvy na dva roky. Na jak dlouho se tedy bude uzavírat 
smlouva? 
Odpověď 1: 
Zadavatel upravil rozpor v trvání smlouvy. 
Nedílnou součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je aktualizovaná verze Přílohy č. 2 - 
Návrh kupní smlouvy(070622) na dobu trvání na 2 roky ode dne podpisu smlouvy 
 
Dotaz 2  
u zimních pneumatik u rozměru 185/60R14 82T požadujete parametr EU štítku úspora paliva 
A-C přilnavost za mokra A-B a hlučnost pneumatik 1,2. Tento Vámi požadovaný parametr 
pneumatik splňují pouze pneumatiky zn. Nokian. Tyto zimní pneumatiky nejsou dostupné z 
důvodu jejich výroby v Rusku. Ostatní renomovaní výrobci pneumatik mají parametr EU štítku 
úspora paliva D přilnavost za mokra B. Můžeme vám je tedy nabídnout? 
Odpověď 2 
Zadavatel u zimních pneumatik u rozměru 185/60R14 82T parametr EU štítku úspory paliva 
rozšířil na rozsah A-D. 
Nedílnou součástí tohoto vysvětlení ZD č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny. 
 
Dotaz 3  
Uplatnění mezinárodních sankcí proti Rusku a Bělorusku v oblasti veřejných zakázek - na 
zakázky uzavřené před 9.4.2022 se toto nařízení nevztahuje, ale po tomto datu nabývá 
platnosti. Vaši zakázky se to opatření týká ano nebo ne? Například zmíněná značka Nokian se 
vyrábí v Rusku. Prosím o zpětnou informaci jak máme ve VZ postupovat dále. 
Odpověď 3 
Sankční opatření proti Ruské federaci se týkají všech veřejných zakázek. Fakultní nemocnice 
Olomouc jako veřejný zadavatel je povinen tato opatření dodržovat. Stejně tak všichni účastníci 
veřejných zakázek. 
Požadavky na parametry pneumatik, splňuje více výrobců pneumatik a jsou vyráběny mimo území 
Ruské federace. 
 
 
 
PŘÍLOHA: 
Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny(070622) 
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy(070622) 


