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Fakultní nemocnice olomouc vypisuje v souladu s ust. 9 31 zákona L34/2arc Sb., o zadávání
veřejných zakázek, veřejnou zakázku malého rozsahu vz-2o22-aoa557 s názvem:

,,PD - stavební úpravy budovy E"

1. lnformace o zadavateli:
Fakultní nemocnice olomouc, se sídlem l. P. Pavlova 1'85/6,]]9 oa olomouc, lČo: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D', ředitelem FNoL
kontaktníosoba; Kateřina Štýbnarová, te|. 588 444935, email: katerina.stybnarova@fnol.cz

2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace Ve stupni
dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby (DSP+DPS), tato projektová
dokumentace musí být zpracovaná v rozsahu pro zadání veřejné zakázky na stavební práce
s výkazem výměr dle vyhlášky č. 16912016 Sb. (Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb svýkazem výměr) a výkonu
autorského dozoru v souvislostí s realizací akce ,,stavební úpravy budovy E" v areálu Fakultní
nemocnice Olomouc.
Součástí veřejné zakázky je předjednání projektové dokumentace u dotčených orgánů státní správy.
Předmětem této veřejné zakázky není inŽenýrská činnost, tu zajistí odbor investic Fakultní
nemocnice Olomouc.
Projektová dokumentace bude řešit stavebníúpravy zázemí operačních sálů v budově E v 2.NP a 3.
NP (klinika očnía klinika oRL)viz podrobná specifikace v příloze č. 2 Návrh smlouvy o dílo.

3. Podání nabídek
Nabídka bude zpracovaná na celý rozsah plnění, nepřipouštíse dílčí plnění

Lhůta pro podání nabídek končí dnem Io. 6.2022 do 10 hodin.
Nabídka musí b,ýt podána elektronicky prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek
ele ktron ické ho nástroje Te nderAre na dostu pného na :

(www.eeordion.czlnabidkaGORDlON/profi l/fnol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 4 _ lnformace k podání nabídek v
elektronické podobě'

4. Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem je nejniŽší nabídková cena V Kč bez DPH

5. Místo a doba plnění
Fakultní nemocnice olomouc _ budova E v 2.NP a 3. NP
Lhůta pro zhotovení: specifikováno v příloze č. 2 Návrh smlouvy o dílo
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5. Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění
. nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)

' výše DPH
. celková nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude stanovena pro celý rozsah předmětu plněníveřejné zakázky

7. Technickákvalifikačníkritéria
Splnění technických kvalifikačních kritérií prokáže účastník, kteý předloží seznam významných
sluŽeb poskytnutých v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich
ceny a doby poskytnutí a identifikací objednatele:

- minimálně 1 dokončená projektová dokumentace zdravotnického zařízení (tj. prostory určené
pro poskytování zdravotnických sluŽeb dle zákona o zdravotních službách Č.372l2o1'I sb.\
s řešením čistých prostor včetně hygienické smyčky v minimální hodnotě 300 000,- Kč bez DPH.
Dokládaná akce musí být zpracována min. ve stupni dokumentace pro prováděnístavby (DPS).

8. obchodní podmínky
Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného
textu Smlouvy o dílu, která je součástízadávací dokumentace jako Příloha č. 2.

Uchazeč doplní do textu smlouvy o dílo pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátíjako
součást na bídky zadavateli.
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. V
takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena pro nesplnění podmínek výzvy.

9. Nabídka musí obsahovat
./ Doplněnou přílohu č. 1 - Krycí list.
./ Návrh smlouvy o dílo v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy.
./ Doklady k prokázání kvalifikace dle odst' č. 7 této výzvy k podání nabídek

10. ostatní podmínky
'/ Zadavatel si vyhrazu.je právo zadání zakázky do uzavřenísmlouvy zrušit bez uvedenídůvodu.
'/ Zadavatel si vyhrazuje právo před nebo v průběhu provádění změnit rozsah požadovaných prací.
'/ Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu dodavatele v průběhu p|nění veřejné zakázky, a to V případě,

dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy. Na základě výše uvedeného může být dodavatel, který při
vyhodnocení veřejné zakázky skončil jako dalši v pořadí za vybraným dodavate|em, 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. Splnění těchto podmínek zadavatel vyhodnotí a vyhotoví o tomto
zápis o splnění podmínek zadávací dokumentace, který bude součástí spisu veřejné zakázky. V případě,
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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 k uzavření smlouvy vš|chni dodavatelé, kteří podali nabídku do veřejné zakázky.

'/ Zadávací řízení se neřídí ustanovenÍm zákona č. 134/201'6 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném
znění, kromě ustanovení 5 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.

lng. Tomáš Uv
ekonomický městek Fakultní ne mocnice olomouc
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Příloha č11- Krycí list nabídkové ceny
Příloha či z - tttávrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3 _ Výkresové podklady
Příloha č. 4 - lnformace k e|ektronickému podání nabídek

l, P. Paviova 185/6
779 00 Olomouc
tei: +420 588 441 111

Íax: +420 585 413 841
e-mail; info@fnol.cz
www.fnoi.cz

Barrkovrrí spciení:
Česká nárcdní banka
L.U' JofJ+Ó]rr,u/lU

!Č: 00098892
D lČ : CZ0c09Es91ng''8J8|Bo'nu'


