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Fal<ultní nernocnice olornouc vypisuje v souladu s ust. 5 31 zákona 13412016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu vz-2o22-000653 s názvem:

,,Úprava rozvoder Úr _ budova l - l. Etapa"

1. lnforrnace o zadavatell:
Fakultnínemocnice olomouc, se sídlenr |. P. Pavlova 185/6, 179OO olomouc, lČo;OOO9BB92
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph'D., ředitelem FNoL
kontaktníosoba: Blanl<a Staňková, tel. 588 44 3850, enrail: blanl<a.stankova@fnol.cz

2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je oprava primární topné větve stávajicího topného systému
vedené v topném kanále pod podlahou 1.PP budovy |.

Rozsah a provedeníje zřejmý z Přílohy č. 3 - PD avýkaz výměr

Zadavatel požaduje záruku min. 60 měsíců

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo jména a příjmení, specifická označení zboži a služeb, které platí pro určitou osobu,
popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové
vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné,

technicky a kvaIitatrvně obdobné řešení, které musí spIňovat technické a funkční požadavky
zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

3. Místo a doba plnění
Fakultní nemocnice olomouc - budova l

Termín zahá1ení do L5 dnů od písemné výzvy
Termín ukončení do 25 pracovních dnů od zahájení

4. Lhůta a místo pro podání nabídek
Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné
Nabídka bude zpracovaná na celý rozsah plnění, nepřipouštíse dÍlčíplnění.

Lhůta pro podání nabídek končídnem 28.6.2022 v 10 hodin

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek
elektron ického nástroje Tend erArena dostupného n a :

rd ion RD

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

5. Hodnotící kritéria
Zadavatel bude hodnotrt ekonomickou výhodnost nabídek. Nabídky budou hodnoceny podle
jejich ekonomické výhodnosti dle níže uvedených dílčích hodnotících kritérlí (dá|e označené
jako,,kritérium") ceny, které se vztahují k nabízenému předmětu plnění veřejné zakázky
Hodnoty těchto kritérií uvede účastník veřejné zakázky do krycího listu nabídkové ceny.
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K jednotlivým kritériím stanovil zadavateI váhu vyjádřenou V procentech takto
1) Nabídková cena V Kč bez DPH: 80%
2) Záruční doba v měsících: 20%

Zoůsob hodn ocenínabídek
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle
hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomrcky nejvýhodnější. Ekonomicky nejvýhodnější
nabídkou je nabídka, která získá při hodnocení níže uvedeným způsobem nejvyšší počet bodů.
Pro hodnocení nabídek použije zadavateI bodovací stupnici v rozsahu O až 1O0. Nejvhodnější
nabídce je přiděleno bodové hodnocení 100. Každé další jednotlivé nabídce je dle dílčího
kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci díIčího
kritéria vzhledem k nejvhodnější nabídce.

Bodové hodnocení bude stanoveno pro jednotlivá kritéria takto

L' kritérium:
Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu V Kč bez DPH, a to podle její abso|utní
výše. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle
VZOTCC

nejnižší celk. nabídková cena v Kč bez DPH
---- x 100 x váha kritéria, tj' Bo%

hodnocená celk. nabídková cena v Kč bez DPH

2. kritérium
Zadavatel bude hodnotit délkU poskytnuté záruky na dílo v měsících (minimálně 60 měsíců), a
to podle její absolutní délky. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací metodu a bodové
hod nocen i' vypočte podle vzorce

hodnocená délka poskytnuté záruky na dílo v měsících
x 100 x váha kritéria , tj' 20%

nejvyššídélka poskytnuté záruky na dílo v měsících

6. obchodnípodmínky
Zadavatel stanovil pro pIněnípředmětu veřejné zal<ázky obchodní podmínky formou závazného
textu Smlouvy o dílu (soD), která je sor'rčástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 2.

Uclrazeč c1oplnído textu smlouvy o dÍlo pouze údaje určené k doplněni a ttltéž smlouvu vrátí
jako součást nabídky zadavateli.
Návrh smIouvy musí být podepsán statr-rtárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním
jednat 1ménem uchazeče uvedeným v obchodnÍm rejstřiku popř. jiné evidenci, ve které je
uchazeč zapsán. Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek
zadávacího řízen(. V takovénr případě nebude nabídka uclrazeče hodnocena pro nesplnění
podmínek výzvy.

7. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat
/ Kryci list nabídkové ceny dle Přílohy č. 1.
/ Návrh smlouvy o dílo v závazné podobě dle Přílohy č. 2 - Smlouva o dilo.
/ Vyplněné výkazy výměr, které jsou součástí Přílohy č. 3 - PD a výkaz výměr' Do těchto výkazů

uchazeč doplní pouze údaje určené k doplnění. Je zakázáno měnÍt řádky, položkv či stránkv
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rozoočtu - oceněnÝ z musí mít steinou strukturu iako sleoý (stránkv' oooisv ato.)
Musí být oceněny všechny položky v soupisu, žádná nebude vynechána, sloučena nebo
oceněna ,,0". Neakceptování požadavků Zadavatele V tomto ustanovení bude považováno za
nesplněnízadávacích podmínek, na základě něhož nebude nabidka dále hodnocena.

8' ostatní podmínky
/ Zadavatel si vyhrazuje právo zadáni zakázky do uzavření sm|ouvy zrušit bez uvedení důvodu.
/ Zadaval'el si vyhrazuje právo před nebo v průběhu provádění změnrt rozsah požadovaných

prací.
/ Zadavatel si vyhrazu1e právo na změnu dodavatele v průběhu plněnÍveřejné zakázky, a to v

případě, dojde-li k předčasnému ukončení srnlouvy. Na základě výše u'rederrého může být
dodavatel, který při vyhodnocení veřejné zakázky sl<ončil 1ako další v pořadí za vybraným
dodavatelem, vyzván emaiIem k uzavřenísmIouvy, a to za ceny, které uvedl ve své nabídce, a
za předpokladu, že splní další požadavky stanovené v zadávacÍ dokumentaci. Splnění těchto
podrninek zadavatel vyhodrrotí a vyhotovÍ o tonrto zápis o splnění podmírrek zadávací
dokurrrentace, l<terý bude soLrčástíspisu veřejné zakázky. V případě, že dodavatel dalšív pořadí
po vybraném dodavateli nepřistoupí na uzavřenísmlouvy dIe předchoztho odstavce, může být
osloven dalši dodavatel v pořadÍ a tento postup může být opakován, a to aŽ do doby, kdy
budou osloveni k uzavřenísmlouvy všichni dodavate|é, kteřipodali nabídku do veřejné zal<ázky.

/ Zadávací řízeníse neřídÍ Lrstanovením zákona č. L34120L6 Sb. o zadáváníveře1ných zakázel< v
platném znění, krormě ustanovení5 6 zákona o zadáváníveřejných zakázek'

eko k Fakultní nemocnice olomouc

Přílohy: Příloha č. 1" - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3 - PD a výkaz výměr
Příloha č. 4 - lnformace k e|ektronickému podání nabídek
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