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FakuItní nemocnice olomouc vypisuje v souladu s ust. 5 31 zákona 13412016 Sb', o zadávání
veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu vZ-2022-000681 s názvem:

,,Kombinovaný přístroj elektroléčba a ultrazvuk"

1. lnformace o zadavateli:
Fakultnínemocnice olomouc, se sídlem l. P. Pavlova 185/6,779 00 olomouc, tČo:ooogaggz
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNoL
kontaktní osoba: Kateřina Štýbnarová, tel. 5BB 444 g35, email: katerina.stvbnarova@fnol.cz

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

užíván(, zajištěnízáručního a pozáručního servisu na 3ks kombinovaného přístroje elektroléčby
a ultrazvuku pro fyzikální terapii a 1ks kombinovaného přístroje elektroléčby a ultrazvuku s
EMG modulem pro fyzikálníterapii na oddělení rehabilitace.

Specifikace předmětu zakázky je patrná ztéto výzvy k podání nabídky a přílohy č. 2 _Tabulka
splnění minimálních technických podmínek.

Zadavatel veřejnou zakázku malého rozsahu rozdělil na dvě části. Hodnotit se bude každá část
samostatně.

Pokud se v zodóvocí dokumentoci vyskytnou požodavky nebo odkozy no obchodní firmy, nózvy
nebo jména o příjmení, specifickó oznočení zboží o služeb, které platí pro určitou osobu,
popřípodě její orgonizoční složku za příznočné, potenty no vynólezy, užitné vzory, prŮmyslové
vzory, ochronné znómky nebo oznočení pŮvodu, je uchazeč opróvněn novrhnout i jiné, technicky
a kvalitativně rovnocenné řešení, které musí splňovot technické a funkční požodovky zadovatele
uvedené v zodóvocí dokumentoci.

V případě, že součásti předmětu plněníveřejné zakázky nebudou splňovat minimálnítechnické
podmínky stanovené zadávací dokumentacl bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost, úplnost a pravdívost v nabídce uvedených
technických specifikací, a to na náklady dodavatele.
Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo k zapůjčení nabízeného předmětu plnění od
dodavatele s nejnižšínabídkovou cenou včetně příslušenstvípro ověřeníparametrů.
Pokud hodnotící komise vyhodnotí zařízení předmětu plněníjako nevyhovu.1ící, tak zadavatel
vyzve dalšího Účastníka veřejné zakázky v pořadí a stejným způsobem bude ověřovat kvalitu
nabíd nutého předmětu plnění.
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Část Název části Evidenční číslo části
CAST I 3 ks zařizení pro fyzikálníterapii vz-2022-000681-01
CAST II 1 ks zařízenís EMG modulem pro fyzikálníterapii vz-2022-000681-02
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3. Specifikace částíveřejné zakázky malého rozsahu

ČÁsr t.
3 ks zařízení pro fyzikálníterapii

vz-2022-000681-01

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

užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu na 3ks kombinovaného přístroje
elektroléčby a ultrazvuku pro fyzikální terapii pro oddělení rehabilitace dle specifikací
uvedených v Příloze č. 2 _ Tabulka splnění minimálních technických podmínek.

Zadavatel stanovuje maximální a nepřekročitelnou hodnotu nabídkové ceny za pořízení a
dodávku 3 ks zařízení ve uýši 660 000,- 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 Iet a
náklady na případnou další instruktáž} ve výši 60 000,- Kč bez DPH.

4.L Místo a doba plnění
Místo plnění: oddělení rehabilitace
Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 7l2o22

ČÁsr tt.
1 ks zařízení s EMG modulem pro fyzikálníterapii

vz-2022-000681-02

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedenído provozu a zaškolenípersonálu k
užívání, zajištěnízáručního a pozáručního servisu na ]-ks kombinovaného přístroje elektroléčby
a ultrazvuku s EMG modulem pro fyzikální terapii na oddělení rehabilitace dle specífikace
uvedené v Příloze č. 2 _Tabulka splněníminimálních technických podmínek.

Zadavatel stanovuje maximální a nepřekročitelnou hodnotu nabídkové ceny za pořízení a
dodávku 1 ks zařízení ve v'ýši 159 355,- Kč bez DPH.

Zadavate! 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 výši 60 000,- Kč bez DPH.

4.2 Místo a doba plnění
Misto plnění: Fakultní nemocnice oIomouc, oddělení rehabilitace
Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 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 plnění, nepřipouštíse dílčí
plnění. Uchazeči jsou oprávnění podat nabídku do jedné nebo vÍce částí veřejné zakázky.

Lhůta pro podánínabídek končídnem I2.7 'zo22v ]-0 hodín.
Nabídka musí b'ýt podána pouze v elektronické formě, a to prostřednictvím funkciona|ity pro
podávání nabídek elektronického nástroje TenderArena dostupného na:
(www.egord ion. czlna bid kaGORDIO N/profil/f nol)

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

6. Hodnotící kritéria
HodnotícÍm kritériem je nejnižšínabídková cena V Kč bez DPH.
Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízenía servisních nákladů. Hodnotit se
bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, kteý tvoří přílohu č. 1 této
výzvy k podání nabídek.

7. obchodní podmínky a návrh smlouvy
Zadavatel stanovil pro plněnípředmětu veřejné zakázky obchodnípodmínky formou závazného
textu kupní smlouvy, kteý .ie uveden v příloze č. 3 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o
provádění komplexních servisních služeb, kteý.1e 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 členěnía technické specifikace zařízení

- přílohu č. 2 - Seznam spotřebního moteriólu 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 vobchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je
uchazeč zapsán.
Zmény ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení.
V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. Nabídka v českém jazyce musíobsahovat
'/ vyplněnou přílohu č. 1- Krycí list nabídkové ceny (pro každou část samostatný krycí list)
'/ vyplněnou tabulku Příloha č. 2 -Tabulka splněníminimálních technických podmínek (pro

každou část samostatně)
'/ návrh kupnísmlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 (Příloha 3a pro l. část, příloha 3b

pro ll. část)

'/ návrh smlouvy o prováděníkomplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č.

4 této výzvy (Příloha 4a pro l. část, příloha 4b pro Il. 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 jazyka,

'/ certifikát servísního technika vystavený výrobcem včetně prostého překladu do českého
lazyka,

'/ certifikát školitele vystavený rryrobcem včetně prostého překladu v českém jazyce
(zd ravotnické prostřed ky).

9. ostatnípodmínky
'/ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení

důvodu

'/ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 1'34/2016 Sb. o zadáváni veřejných
zakázek v platném zněni, kromě ustanovení 5 0 a 5 31 zákona o zadávání veřejných
-^t,l-^t.LdKdlEK

'/ Cenová nabídka dodávky bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně
kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou
i nstru ktá ž'

'/ Veškerá komunikace v rámci zadávacího řízení probíhá v českém jazyce. V případě
komunikace v jiném jazyce 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 prosým překladem do českého jazyka. Výjimku tvoří doklady ve
slovenském jazyce a doklady o vzdělánív latinském jazyce, které mohou být bez překladu.
Výjimku dále tvoří technická dokumentace (prospekty, katalogové listy apod.), které
zadavatel může akceptovat také v anglickém jazyce.

tAKUtÍNÍ NEMocNlcE 0L0M0uP
l.P.Pavlova 185/6
779 00 0lomouc

MUDr. Eleni
náměstkyně

Přílohy: Příloha č. 1- Krycílist nabídkové ceny část l,ll
Příloha č. 2 _Tabulka splněníminimálních technických podmínek část l,ll
Příloha č.3a - Návrh kupnísmlouvy-část l
Příloha č.3b _ Návrh kupnísmlouvy-část ll
Příloha č.4a _ Návrh smIouvy o provádění komplexních servisních služeb_část l
Příloha č.4b _ Návrh smlouvy o prováděníkomplexních servisních služeb-část ll
Příloha č. 5 _ lnformace k elektronickému podánínabídek
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