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Fakultní nenlocniCe o|orlouc vypisLrje v souladu s LlSt. 5 31 zákona I3412016 Sb., o zaciávání
veřejnýclrza|<ázek VeřejnoL] zal<ázku nralélro rozsalru vZ_)022 000656 S náZVelll:

" Kancelářský papír 2072"

1. lnformace o zadavateli:
FakuItníttenlocttice olorrroL'lc, se sídlerl l. P. PavIova l85l6,779OO oIontouc, |Čo:00098892
zastoupená: prof. MUDr. Ronranet-tt l-]av|Íkenr, Plr.D, ředrteIerrr FNoL
kontaktníosoba: lng. Pavel Dočka|, tel.588 443 ]38, errrail: pavel docka|@fnoI.cz

2' Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kancelářského papíru pro FakuItní nemocnici
olomouc d|e níŽe uvedené specifikace. MnoŽstvípředmětu p|něníuvedené v pří|oze č'1- Krycílist
nabídkové ceny je stanoveno jako předpok|ádané a orlentační. Zadavate| je oprávněn v průběhu
jednoho roku určovat konkrétní množství a dobu plněníjednot|ivých dílčích objednávek dle svých
aktuálních potřeb. Kupní cena bude sjednána jako pevná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré
nák|ady, jejichž vyna|oženÍje nutné na řádné a včasné splnění dodání předmětu pInění, zejména
náklady na dopravu, kompletaci, poštovné, balné, předánía veškeré nákIady související(nákIady na
správní popIatky, daně, cla, schvaIovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení
prohlášenío shodě, certlfikátů a atestů, převod práv, pojištění, přepravních nákladů apod).

Do1de-li bč'l_renl platnosti sntlouvy ke znrěně dodávaného kancelářského pa1líru, je účastník 1_rovirlet-l
zadavate le o tomto infornrovat' Nahradit doclávaný I<ancelářs|<ý papír ve stejrré nebo vyšší kvalitě je
účastník oprávnětt poL]Ze po předchozírn písernrrénr souhlasu zadavatele' SouhIas zarjavatele se
ztněnou dodávaného karrce|ářského papíru může být udělerr nejdříve po předloŽení certifikátu
(techrrického/produktového Iistu)'

Průběžné dodávky budou realizovány vždy nejpozději do 5-tl pracovních dnů od data vystavení dílčí
objednávky'

3. Specifikace
Kancelářský oaoír rmátu A3, A4' A5.

pro oboustranný tisk,
pro inkoustové i laserové tlskárny,
gramáŽ min. 80g/ m2,

opaCita minimálně 90%,

ClE bělost minimálně 146 %

t|oušťka minimálně 106 prm,

hladkost minimálně 200ml /mln,
balení500 |istů.

Kance|ářský papír formátu A4,
_ pro oboustranný tisk,
- pro lnkoustové i laserové tiskárny,
- gramáž mln. 90g/ m'z,

- opacita minimálně 90%,

- ClE bělost minimálněL68%,
- tloušťka minimálně 116pL,

- hladkost minimálně 150 ml/min,
- balení500 listů.

Účastník v nabÍdce doložípožadovanoU kvalitu certiÍikátenr (technrckýrrr/pror1uktovým listem).
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Zada,",ateI připouští l-nožnost rrabídrrout |<e kažc]órtlLl z u',,edených fornrátLi 1irrý typ kanr.e|ářskélro
papítL't, plněrrÍ technických paranletrů doIožÍ v nalbídce certifi|<áterlr (technickýnr/proo'uktovýnl
listem).

4 . Místo a doba plnění
Místo plnění: FakL-rltrrínemocnice olor'nor_lc, Sklacl všeobectrého materlálu a te>ltilu
Doba pInění: dílčídodávky po dobr-r6 měsícťrocle cjne poclpisLlsrirIouvy

5. Podání nabídek
Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabÍdku, varlanty nabídek nejsou přípustné. Nabídka
bude zpracovaná na celý rozsah plnění, nepřlpouští se dílčí plnění.
Lhůta pro podání nabídek končí dnem 30.6.2O2I do 10 hodin.
Nabídka musí brit podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele
(www. esordlo n.czlna bidkaGO R DION/profil/fno l).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 4 - lnfornrace k podání nabídek
v elektronické podobě.

6' Hodnotící kritéría
Zadavate| bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek. Nabídky budou hodnoceny pod|e jejich
ekonomlcké výhodnosti dle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií (dáIe označené jako
,,kritérium"), která se vztahují k nabízenému předmětu plnění veřejn é zakázky'
K jednotllvým kritériím stanovil zadavateI váhu vyjádřenoU V procentech takto:
1) Celková nabídková cena bez DPH 70%
2) Celková nabídková cena po uplatnění zvýhodnění ceny

při poskytnutém náhradním p|nění 30%

7. Způsob hodnocení nabídek
ZadavateI rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho Účastníka, jehož nabídka by|a podle
hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a splnlla podmínky zadávací
dokumentace. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získá při hodnocení niže
uvedeným způsobem nejvyšší počet bodů.
Pro hodnocení nabídek použije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až 1O0. Nejvhodnější
nabídce je přidě|eno bodové hodnocení 1O0. KaŽdé dalšíjednotllvé nabídce je dle dílčího kritéria
přidělena bodová hodnota, která odráží Úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria
vzhledem k nejvhodnějšínabídce. Bodové hodnoceníbude stanoveno pro 1ednot|ivá kritéria takto:

1. kritérium:
Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu V Kč bez DPH' Cena bude převzata z vyplněné
Přílohy č. 1- Krycí|ist nabídkové ceny. Zadavatel pouŽije pro hodnoceníbodovacímetodu a bodové
hodnocení vypočte podle vzorce

nejnižší nabídková Cena V Kč bez DPH
_- x 100 x váha kritéria, tj.70%

hodnocená nabídková Cena V Kč bez DPH

2. kritérium
Zadavatel bude hodnotit výši nabídkové Ceny po uplatnění zvýhodnění ceny nabídnutého
náhradního plnění. Pro výpočet bude použito nabídnuté nóhrodního plnění maximdlně do výše
nobídkové ceny. Ne1vyšší počet bodů získá cenová nabídka, která je po uplatnění zvýhodnění
poskytnutého náhradního plněni(dále jen NP) nejniŽší.
Nabídková Cena po uplatnění náhradního p|nění = Nabídková cena V Kč bez DPH - (I5% x
Poskytnuté náhradní pInění v Kč bez DPH).
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hodnocená nabídková cena po up|atnění zvýhodnění
ceny přl poskytnutém NP

8. Požadavek na předložení vzorků
Zadavatel si vyhrazuje právo na ověření, zda předmět pInění odpovídá parametrům uvedených
v zadání a současně při tisku nedochází k odebíránívíce listů najednou' Dodavatel, jehoŽ nabÍdka
bude vyhodnocena jako nejvýhodnější, může být vyzván k bezplatnému dodánÍ vzorků do 7
kalendářních dnů od doručenívýzvy, tj. k dodání min' jednoho baleníod kaŽdého formátu papíru
A3, A4, A5. Vzorky budou poskytnuty zdarma. Vzorky budou uloženy u zadavatele a budou sloužit k
prů běžném u porovnává n í kva I ity dodávaného zboŽí s předloženými vzorky.
Pokud předmět plnění bude vyhodnocen jako nevyhovující, zadavatel vyzve dalšího účastnika
v pořadía stejným způsobem bude nabídnutý předmět p|nění ověřovat.

9. obchodní podmínky a návrh smlouvy
Zaclavatel statrovll pro pInění přeclrlětu veřejné zakázky obchorjní podrlírrky formou závazného
textu kuprrí smlouvy, který je uveden v příloze č 3 této výzvy' Účastrrík doplní rjo textr.r kupní
snrlouvy pouze údaje urc-ené k do1:Inění ;l stejnou smIouvu vrátí jako součást nabídky zadavateli'
Dále také účastník vypIrrí přílolrrr č.2 ke snrIouvě, jež bucle obsahovat nabíc]kové ceny dle
položkového č|eněrlÍv této pří|oze uvedenó.
Návrh snrIouvy musí být pode1lsán statutárnírrt orgánem Účastníka v souladu s oprrávněnítlr jednat
jménem L]rčastníl<a tl'redeným v obchodnínr rejstříku popř. jiné evicjenci, ve které je účastník zapsán'
Zrněny Ve sllIouvě bude zadavateI považovat 7a porušení poc1rtlírrek zadávacího řízení'
V takovém případě rrelrude nabídka účastníka hodnocena.

10' Nabídka musÍ obsahovat
/ doplněrrou pří|ohu č. 1 - Krycí list nabídkové ceny,
/ dopIrrěrrou přílohu č. 2 Cetlové ujednání,
/ doplněrrý rrávrh kupnísntlouvy v závazné poclobě clle pří|ohy č. 3 této výzvy,
/ produktové/technické listy k nabízenýrn proc1uktůnr s úda1i pro kontrolu poŽac'lovaných paranretrů
/ potvrzenío zanrěstnáváníZTP osob při nalrídnutí nálrradního plněrrí,

11. ostatnÍpodmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo zadárrízakázky do uzavřenístrrlouvy zrušit bez uvedenídťrvoclr_l
Zad

nejnižší nabidková Cena po uplatnění zvýhodnění
ceny při poskytnutém NP

atn ztlětlí, l<romě ustatr ní 5 6 zákona o zadávání veře1ných zakázek
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lng ek erta, Ph.D., N/iBA, MPA
obchodn ěstek Fakultní nemocnice olomouc

Přílohy:
Pří|oha č. 1 - KrycÍ llst nabídkorlé ceny
PřÍIoha č. 2 - Cenové u;edrrání
PřÍlolra č. 3 - Návrh kupní stllouvy
Pří|olra č' 4 - lnformace k podání nabídek v elektronické podobě

--- x 100 x váha kritéria, u' 30 %

cí řízení se neřídí ustanovetrínt zákona č' 13412016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
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