
ffiW
ffi ffino'<utt ruí Í!EMoťNICF

\/ OLOMoUC

Fakultní nemocnice olomouc vypisuje v souladu s ust.5 31 zákona 13412016 Sb., o zadávání
veřejných zal<ázel< veřejnou zal<ázl<tl malého rozsahu vZ-2O22-ooO555 s názvem:

,,Dodávka pneumatik pro osobní, dodávková a nákladní vozidla FNoL'

1. lnformace o zadavatelil
Fal<ttltnínentocnice olomouc, se sÍdlem l. P. Pavlova 1'8516,779 OO olomouc, tČo: ooogsggz
zastoupená: prof. MUDr' Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNoL
kontaktníosoba: Blanka Staňková, tel' 588 44 3B50, email: blanka'stanl<ova@_fnol.cz

z. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou průběžné dodávky letních a zimních pneumatik
na vozidla Fakultnínemocnice olomouc dle specifikace uvedené v příloze č.1- - KrycÍlist nabídkové
ceny' Počet kusů pneumatik uvedených v příloze č. 1je pouze orientační množství předmětu
plnění. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit uvedené předpokládané množství
pneumatik' Součástí předmětu plnění je rovněž bezplatný odběr starých pneumatik s vyplněným
protokolem o ekologické likvidaci.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
Jednotlivé dílčí objednávky budou realizovány do 4 pracovních dnů od vystavení dílčí písemné,
elektronické nebo faxové objednávky.

3. Místo a doba plnění
Místo plnění: Fakultní nernocnice olomouc
Doba plnění: Dva roky ode dne podpisu smlouvy

4. Podání nabídek
Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 9.6.2022 do 10:00 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek
elektronického nástroje TenderArena dostupného na:
(www.eeordion.czlnabidkaGORDtON/profil/fnol)

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 3 - lnformace k podání nabídek
v elektronické podobě.

5. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky - nejniŽší celková nabídková
cena V Kč bez DPH.

6. obchodní podmínky a návrh smlouvy
Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného
textu kupnísmlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy.
Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást
nabídky zadavateli.
Návrhy smluv musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat
jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč
za psá n.
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Nabídka musí obsahovat
Doplněnou Přílohu č. 1' - Krycí list rrabídkové ceny' Cerra bude l<onečná, bude zahrnovat
veškeré náklady, včetně dopravy a likvidace obalového odpadLr,
ldentifikační údaje účastníka, kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon, e-mailovot-t
adresu.
Návrh kupní sntlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy.
Souhlas uchazeče s bezp|atnýrn odběrem starých pneumatik s vyplněným protol<olem o
ekologické likvidaci'

ostatní podmínky
zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavřenÍ smlouvy zrušit bez uvedení
d ůvod u

Použitífiremních názvů či termínů či způsobů řešeníspecifických pro určitého výrobce
má pouze ilustrovat 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.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky,
a to v případě, dojde-li k předčasnému ukončenísmlouvy. Na základě výše uvedeného
může být dodavatel, který při vyhodnocení veřejné zal<ázl<y skončil jako další v pořadí
za vybrarrým dodavatelem, vyzván emailem k uzavření smlouvy, a to Za ceny, které
uvedl ve své nabídce, a za předpokladu, že splní další požadavky stanovené v zadávací
dokumentaci. SplněnÍtěchto podmínek zadavatel vyhodnotí a vyhotovío tomto zápis
o splnění podmínek zadávací dokumentace, l<terý bude součástí spisu veřejné
zakázky' V případě, že dodavatel další v pořadí po vybraném dodavateli nepřistoupí
na uzavření smlouvy dle předchozího odstavce, může být osloven další dodavatel v
pořadí a tento postup může být opakován, a to až do doby, kdy budou osloveni l<

uzavření smlouvy všichni dodavatelé, kteří podali nabídku do veřejné zakázl<y'
zadávací řízení se neřídí ustanovením zál<ona č. 134/201'6 Sb. o zadávání veřejných
zakázek v platném znění, kromě ustanovení s o a 5 31 zákona o zadávání veřejných
zakázek
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Přílohy:
Příloha č'1- Krycílist nabídkové ceny
Příloha č.2 - Návrh l<upnísmlouvy
Příloha č.3 - lnformace k podání nabídek v elektronické podobě
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