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Fakultní nemocnice o|omouc vypisuje v souladu s ust. $ 31 zákona 134/2016 Sb', o zadávání
veřejných zal<ázekveřejnou zakázku malého rozsahu vZ-2O22-ooO6B5 s názvem:

'' Flexibiln í cystoskopy a U reterorenoskopy pro U rologickou kliniku''

L. lnformace o zadavateli:
Fakultnínemocnice olomouc, se sídlem l' P. Pavlova 185/6,77g oO olomouc, lČo:Ooo98892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNoL
kontaktníosoba: Kateřina štýbnarová, tcl. 588 444g35, email: katerina.stvbn a rova @f nol.cz

2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, zajištěnízáručního servisu a zaškolení personálu na 4
ks f|exibilních cystoskopů a 3 ks flexibilních Ureterorenoskopů pro Urologickou kliniku, a to dle
minimálních technických podmínek uvedených v Příloze č. 4 _ Tabulka splnění minimálních
technických podmínek.

Použitífiremních názvů či termínů či způsobů řešeníspecifíckých pro určitého rni robce má pouze
ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek neníomezen na nabídky jen těchto řešení, je
možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné vlastnosti a splňují požadovaný
medicínský účel.

V případě, že součásti předmětu plnění nebudou splňovat minimální technické 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 na
bezplatné dodání vzorků nabízeného předmětu plnění od dodavatele s nejnižší nabídkovou
cenou. Pokud hodnotící komise vyhodnotí vzorek předmětu plnění jako nevyhovující, tak
zadavatel vyzve dalšího účastníka veřejné zakázky v pořadí a stejným způsobem bude ověřovat
kvalitu nabídnutého předmětu plnění.

3. Místo a doba plněnÍ

Místo plnění: Fakultní nemocnice olomouc, Sklad zdravotnických prostředků
Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 7/2022

4. Technická kvalifikační kritéria
Splněnítechnických kvalifikačních krítérií prokáže dodavatel, kteý předložíseznam významných
dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení s
uvedením jejich ceny a doby poskytnutía identifikace objednatele.
Zadavatel poŽaduje doložení realizace alespoň jedné (1) obdobné zakázky s minimálním
finančním objemem plněníve výši5OO ooo,Oo Kč bez DPH za rok. obdobnou zakázkou se rozumí
dodávka flexibil n ích cystoskopů a flexibil n ích U reterorenoskopů.
Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního kritéria předložením seznamu
významných dodávek formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za
dodavatele.

i:.':..:r2.1 SS1 ii: 5.'11

:,, ::.-' i;:ii:it:l-::C'. ; Ces<i nircdirl b;irka - 'azt,ittiqq:.:



FAKULTNí í!rMCICNlCt''
OLCIMOUC

5. Podání nabídek
Každý účastník zadávacího řízení je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek
nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídky končí dnem L2.7.2o22v 10:00 hodin.
Nabídka musí b'ýt podána elektronicky prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek
elektronického nástroje TenderArena dostupného na :

(www.eeordion.czlna bid kaGORDION/profil/fnol)

Podrobné informace o podánínabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 _ lnformace k podánínabídek
v elektronické podobě.

6. Hodnotící kritéria
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek. Nabídky budou hodnoceny podle
jejich ekonomické výhodnosti dle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií(dále označené jako
,,kritérium"), která se vztahují k nabízenému předmětu plněníveřejné zakázky.

K jednotliým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou V procentech takto
1) Nabídková cena V Kč bez DPH: 90%
2) Hodinová sazba servisního technika v Kč bez DPH: 1'O%

Zoůsob hod nocení nabídek
Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho uchazeče, jehož nabídka byla podle
hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější. Ekonomicky nejýhodnější
nabídkou je nabídka, která získá při hodnocení níže uvedeným způsobem nejvyšší počet bodů.
Pro hodnocení nabídek použíje zadavatel bodovací stupnici v rozsahu O až 1OO. Nejvhodnější
nabídce je přiděleno bodové hodnocení100. Každé dalšíjednotlivé nabídce je dle dílčího kritéria
přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dí|čího kritéria
vzhledem k nejvhodnější nabídce. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek,
rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadív kritériu s nejvyšším stupněm významu. V případě
rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek a současně rovnosti kritéria s nejvyšším stupněm
ýznamu rozhodne o v1iběru nejvýhodnější nabídky los. Účastníci, kteří podali nabídky se
shodným celkovým počtem redukovaných bodů a současně rovnosti kritéria s nejvyšším
stupněm významu, budou zadavatelem písemně vyzváni k osobní účasti na losování.

Bodové hodnocení bude stanoveno pro jednotlivá kritéria takto

L. kritérium:
Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu V Kč bez DPH. Cena bude převzata
z vyplněné Přílohy č. 1 Krycí list nabídkové ceny. Zadavatel použije pro hodnocení bodovací
metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce

nejnižší nabídková cena V Kč bez DPH

x 100 x váha kritéria , tj.90%
hodnocená nabídková cena V Kč bez DPH
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2. kritérium
Zadavatel bude hodnotit výši hodinové sazby servisního technika. Zadavatel použije pro
hodnocení bodovací metodu a bodové hodnocení vypočte podle vzorce

nejnižší hodinová sazba servisního technika v Kč bez DPH

x 10O x váha kritéria , !.10%
hodnocená hodinová sazba servisního techníka v Kč bez DPH

Nabídková cena musí být pevná pro předmět plnění zakázky po celou dobu plnění veřejné
zakázky a musí zahrnovat náklady spojené s realizací dodávky vč. veškeých nákladů souvisejících
s realízací dodávky. Do nabídkové ceny musí být zahrnuty i náklady na správní poplatky, daně,
cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě,
certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, poštovného, balného, přepravních nákladů, dodánína
místo plnění apod.

Daní z přidané hodnoty se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše
odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č.235/2OO4 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve ýši platné ke dni
podání nabídky. Účastník bude odpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude
stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

7. obchodní podmínky
Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného
textu kupní smlouvy, kteý je uveden v příloze č. 3 této vÝzw'

Účastník doplní do textu smlouvy pouze údaje určené k dop|nění a tutéž smlouvu vrátí jako
součást nabídky zadavatel i.

Dále také uchazeč vyhotoví přílohu č. 1 ke smlouvě kupní, jež bude obsahovat poloŽkové členění
a technícké specifikace předmětu plnění.

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem účastníka v souladu s oprávněním
jednat jménem společnosti uvedeném v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je
účastník zapsán.
Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V
takovém případě nebude nabídka účastníka hodnocena.

8. Nabídka musí obsahovat
vyplněnou přílohu č. 1 _ Krycí list nabídkové ceny
vyplněnou přílohu č. 2 - Příloha krycího listu nabídkové ceny (ve formátu .xls nebo .xlsx)
doplněný návrh kupnísmlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 této v1izvy
vyplněnou přílohu č. 4 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek
technickou specifikaci nabízeného předmětu plnění ke kontrole poŽadovaných
parametrů, včetně popisu, vyobrazení a identifikačních údajů výrobce s jeho přesnou
ad resou
prohlášení o shodě, CE
doklady k prokázání splněnítechnických kvalifikačních kritérií dle odst' 4
certifikát servisního technika vystavený výrobcem včetně prostého překladu do českého
jazyka

I

I

I

I

I

. ir.9avlc,,'J 185rr6

ll! ili: Cicr-rou:
: -it_) 58s 4,a t. I'i-l

:a: la!!1E392
j: a: CZcůJ_a6E9J



(7*'**'[íV''CNlC['

certifikát školitele vystavený výrobcem včetně prostého překladu v českém jazyce
(zd ravotnické prostředky).

9. ostatnípodmínky

' Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedeni
důvodu.

' Zadávaci řizení se neřídí ustanovením zákona č. 13412016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek v platném znění, kromě ustanovení 5 6 zákona o zadáváni veřejných zakázek.

' Veškerá komunikace v rámci zadávacího řízení probíhá v českém jazyce. V případě
komunikace v jiném jazyce musí být překlad do českého 1azykajejí součástí. V případě
nesouladu zněni 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 jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce, které mohou být bez
překladu. Výjimku dále tvořítechnická dokumentace (prospe|<ty, katalogové listy apod.),
které zadavatel může akceptovat také v anglickém jazyce'

' Celkovou nabídkovou cenU nelze označit jako předmět obchodního tajemství. Celkovou
nabidkovou nelze cenu považovat za obchodnítajemstvia nelze ji neuveřejnit. Celkovou
nabídkovou cenu nelze považovat za chráněnou informaci, a to především z důvodu
zachování zásady transparentnosti ZadáVání veřejných zakázek ve smyslu 5 6 zákona o
zadáván( veřejných zakázek, zejména pak transparentnosti výběru dodavatele, jakož i
práva veřejnosti býti informována o ceně, která bude hrazena z veřejných rozpočtů
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t_P. Pav!cva 1óc/o

Ti AD Cloincuc

prof. MUDr. Roman Havlík, PhD.
ředitel Fakultní nemocnice olomouc

Přílohy:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 _ Příloha krycího listu nabídkové ceny
Příloha č. 3 - Návrh kupnísmlouvy
Příloha č. 4 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 5 - lnformace k podání nabídek v elektronické podobě
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