
Í,Ál(U t_TN í N EMOC N l C['
OLOMOUC

FakultnÍ nemocnice olomouc vypisuje v sor-tladu s ust.5 31 zákona 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek veřejnou zakázku rrralého rozsahu vZ-2o72-OOO643 s názvem:

,, Elektroch iru rgické generátory"

1,. lnformace o zadavateli:
Fal<ultnínetrrocnice olomouc, se sídlem |. P' Pavlova 18516,71g OO olomouc, tČo:oooggsgz
zastoupená: prof. MUDr. Rotnanem Havlikern, Ph.D., ředitelem FNoL
l<ontaktníosoba: Blanka Staňková, tel. 58B 44 385O, enrail: blarrka.stankova@fnol.cz

2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedenído provozu a zaškolenípersoná|u k
už(vání, zajištění záručního a pozáručního servisu na 3ks elektrochirurgických generátorů (dále
jen generátor).

Specifikace předmětu zakázky je patrná z této výzvy k podání nabídky a přílohy č. 2 - Tabulka
splnění minimálních technických podmínek.

Zadavatelveřejnou zakázku malého rozsahu rozdělil na dvě části. Hodnotit se bude každá část
sa mostatně.

Pokud se v zadóvací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy no obchodní firmy, nózvy
nebo jména a přÍjmení, specifickó oznočení zboží a služeb, které ptatí pro určitou osobu,
popřípadě její organizačnÍ složku za příznačné, patenty na vynólezy, užitné vzory, průmyslové
vzory, ochranné znómky nebo oznočení původu, je uchazeč oprdvněn navrhnout i jiné, technicky
o kvolitotivně rovnocenné řešení, které musísplňovot ťechnické a funkčnípožodovky zodavatele
uvedené v zodóvocí dokumentaci.

V případě, že součásti předmětu plněniveřejné zakázky nebudou splňovat minimálnítechnické
podmínky stanovené zadávací dokumentací, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost, úplnost a pravdivost v nabídce uvedených
technických specifikací, a to na náklady dodavatele.
Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo k zapůjčení nabízeného předmětu plnění od
dodavate|e s nejnižší nabídkovou Cenou včetně přÍslušenství pro ověření parametrů.
Pokud hodnotící komise vyhodnotí zařízeni předmětu plnění jako nevyhovující, tak zadavatel
vyzve dalšího účastníka veřejné zakázky v pořadí a stejným způsobem bude ověřovat kvalitu
nabídnutého předmětu plnění.
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Část Název části Evidenční číslo části
CAST I 2 ks elektrochirurgického generátoru pro COSS a l.lK(OS) vz-2022-000643-01
CAST II E lektroch i ru rgický generátor pro U rologickou kl i n i ku vz-2022-000643-02
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3. Specifikace částíveřejné zakázky malého rozsahu

ČÁSr'.t,

2 ks elektrochirurgického generátoru pro COSS a l.lK(oS)
v2 2027-000643-0r

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedenído provozu a zaško|enípersonáIu k
užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu na 2ks elektrochirurgického generátoru pro

Centrální operační sály a l. lnterní kliniku-kardiologickou (operační sály) dle specifikací
uvedených v Příloze č' 2 - Tabulka spInění minimálních technických podmínek.

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu nabídkové ceny za pořízení a dodávku 2 ks

zaYízení ve výši 300 000,- Kč bez DPH.

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu nabídkové ceny za pozáruční servis 2 ks

zařízení (pravidelné servisní náklady, modelové servísní náklady po dobu 8let a náklady na
případnou další instruktáž) ve výši 120 000,- Kč bez DPH.

4.1' Místo a doba plnění

M ísto plněn í: Centrá l n í operační sály, l. i nterní kl inika-ka rd iologická

Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 712022

čÁsr,ji'
Elektrochirurgický generátor pro Urologickou kliniku

vz-2022-000643-02

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedenído provozu a zaškolenípersonálu k

užíváni, zajištěni záručního a pozáručního servisu na ]_ks elektrochirurgického generátoru pro

Urologickou kliniku (operační sá|y) dle spectfikace uvedené v Pří|oze č. 2 _ Tabulka splnění
minimá|ních technických podmínek'

Zadavatel stanovuje maximální a nepřekročitelnou hodnotu nabídkové ceny za pořízenÍ a
dodávku 1 ks zařízeníve výši 400 000,- Kč bez DPH.

Zadavatel stanovuje maximální a nepřekročitelnou hodnotu nabídkové ceny za pozáručnÍ

servis 1 ks zařízení (pravidelné servisní náklady, modelové servisní náklady po dobu 8 let a
náklady na případnou další instruktáž) ve výší 90 000,- Kč bez DPH.

4.2 Místo a doba plněnÍ

Místo plněni: Fakultní nemocnice olomouc, Urologická klinika
Předpokládaný termín podpisu smIouvy: 712022
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Společná ustanovení

5. Podání nabídek
Každý účastník je oprávněn podat do každé části pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou
přípustné. Nabídka bude zpracovaná pro každou část na celý rozsah pInění, nepřipouštíse dílčí
plnění' Uchazeči jsou oprávnění podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky.

Lhůta pro podání nabídek končídnem 21'.6.2o22v ]-O hodin.

Nabídka musí být podána pouZe V elektronické formě, a to prostřednictvím funkcionality pro
podávání nabídek elektron ického nástroje TenderArena dostupného na :

na bldkaGORDlON rofi

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č' 5 - lnformace k podání nabídek
v elektronické podobě.

6. Hodnotícíkritéria
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena V Kč bez DPH.
Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákIadů' Hodnotit se
bude nabídková cena z vypIněného krycího listu nabídkové ceny, kteý tvoří při|ohu č. 1 této
výzvy k podání nabídek'

7. obchodní podmínky a návrh smlouvy
Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného
textu kupní smlouvy, kteni je uveden v pří|oze č. 3 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o
prováděníkomplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 4 této výzvy -pro každou
část samostatně.
Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako
součást nabídky zadavateli'
Dóle také uchazeč vyhotoví:

- přílohu č. 1- ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provódění komplexních servisních služeb,
jež bude obsahovat položkové členění a technické specifikace zařízení

- přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiólu k provedení servisu ke smlouvě o
provádění komplexních servisních služeb

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče vsouladu s oprávněním
jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je
uchazeč zapsán'
Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení.
V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat

'/ vyplněnou přílohu č. 1- Krycílist nabídkové ceny (pro každou část samostatný krycílist)
'/ vyplněnou tabuIku Pří|oha č.2 -Tabulka splněnÍ minimálních technických podmínek (pro

každou část samostatně)
'/ návrh kupnísmlouvy v závazné podobě d|e přílohy č. 3 (Příloha 3a pro |. část, pří|oha 3b

pro ||. část)

'/ návrh smlouvy o prováděníkomplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č.
4 této výzvy (Příloha 4a pro l' část, příloha 4b pro ll. část)

'/ technické specifikaci výrobků (katalogový/produktový list/datasheet, návod k použití
atpod.) s údaji požadovanými v zadání ke kontrole plnění parametrů
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'/ ES prohlášení o shodě (EC Declaration of conformity) dle příslušných ES směrnic včetně
prostého překladu do českého 1azyka,

'/ certifikát servisního technika Vystavený výrobcem včetně prostého překladu do českého
jazyka,

'/ certifikát školitele vystavený výrobcem včetně prostého překIadu v českém jazyce
(zdravotnické prostředky).

9. ostatnípodmínky
'/ zadavate| si vyhrazuje právo zadáni zakázky do uzavření snrlouvy zrušit bez uvedení

důvod u

'/ zadávací řízení se neřídí ustanovením zál<ona č. 1"341201'6 Sb. o zadávání veřejných
zakázek ll platném znění, kronrě ustanovení 5 o a 5 31 zákona o zadávárrí veřejných
zakázek

'/ Cenová nabídka dodávky bude konečná, bude zahrnovat veškeré nák|ady včetně
kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou
i nstru ktáž.

'/ Veškerá komunikace vrámci zadávacího řízení probíhá v českém jazyce. V případě
komunikace v jiném 1azyce musí být překlad do českého jazyka její součástí. V případě
nesouladu znění českého a cizojazyčného textu se bere za směrodatný text V českém
jazyce.

'/ Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být
předloženy spolu s prostým překladem do českého jazyka. Výjimku tvoří doklady ve
slovenském )azyce a doklady o vzdělánív latinském 1azyce, které mohou být bez překladu.
Výjimku dále tvoří technická dokumentace (prospekty, katalogové listy apod.), které
zadavatel může akceptovat také v anglickém jazyce.
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MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně lékařské péče

Přílohy Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - TabuIka splnění minimálních technických podmínek
Příloha č.3a - Návrh kupnísmlouvy-část l

Příloha č.3b - Návrh kupnísmlouvy-část Il
Příloha č.4a - Návrh sm|ouvy o prováděni komplexních servisních služeb-část l
Příloha č.4b - Návrh smIouvy o prováděníkomplexních servisních služeb_část ll
Příloha č. 5 - lnformace k elektronickému podánínabídek
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