
FAI(U LI I! I N E[4OCI\ ICI
oLoMouc

'l l,' ' .

Fakultní l]elTocnice olomouc Vypisuje V souladU S ust. 5 31 zákorra 13412016 Sb., o zacjávání
veřejných zal<ázek veřejnou zakázku nralého rozsahu v7 ?O)2-00069'l s názvenr:

''Katetr Zoll lcy 3 lumen k přístroji pro hypotermii ALS|US THERMOGARD XP pro l.lK''

L. lnformace o zadavateli:
Fakultní nemocnice olomouc, se sídlem l. P' Pavlova 185/6,]79 oO olomouc, lČo: oo09BB92
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředltelem FNoL
kontaktníosoba: Blanka Staňková, tel. 58B 44 3B5O, email: blanka.stankova@fnol.cz

2' Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky setů katetrů k přístroji pro hypotermii
ALSIUS THERMOGARD XP, a to d|e minimálních technických podminek uvedených v Příloze č. 4 -
Tabulka splnění m inimálních tech nlckých podmínek.
Množství uváděné v příloze č. 1 _ Krycí list nabídkové ceny je předpokládané a orientační
množství za 3 roky plnění. Zadavatel si vyhrazuje právo neodebrat či překročit uvedené
předpokláda né množstvi.

Použitífiremních názvů či termínů či způsobů řešeníspecifických pro určitého výrobce 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 připadě, že součásti předmětu plnění nebudou splňovat minimální technické podmínky
stanovené zadávaci dokumentací, bude Účastník ze zadávacího řízenívyIoučen'
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřlt správnost, úplnost a pravdivost v nabídce uvedených
technických specifikací, a to na náklady dodavateIe. Zadavatel si v této souvisIosti vyhrazuje
právo na bezplatné dodání1ks Sterilniho vzorku každé z položek nabízeného předmětu plněníod
dodavatele s nejnižší nabídkovou cenoU. Pokud hodnotící komise vyhodnotí vzorek předmětu
plnění jako nevyhovující, tak zadavatel vyzve dalšílro účastníka veřejné zakázky v pořadí a
stejným způsobem bude ověřovat kvalitu nabídnutého předmětu plnění.

3. Místo a doba plnění
M ísto plněn í: Faku |tní nemocnice olomouc, Sklad zd ravotnických prostřed ků
Doba plnění: 36 měsíců

4' Podání nabídek
Každý účastnÍk zadávacího řízení je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabÍdek
nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 8.7.2o2zv 10:00 hodin.
Nabídka musí b'ýt podána elektronicky prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek
elektronického nástroje TenderArena dostupného na:

nabidkaGORDlON

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 - lnformace k podánínabídek
v elektronické podobě.
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5. Technická kvalifikační kritéria
Splnění technických kvaIifikačních kritérií prokáže dodavatel, který předloží seznam významných
dodávek realizovaných dodavatelem v posledních 3letech před zahájením zadávacího řízení s
uvedením jejlch ceny a doby poskytnutÍ a identifikace objednatele'
Zadavatel požaduje doIožení reaIizace alespoň jedné (1) obdobné zakázky s minimálním finančním
objemem plnění ve výši 300 000,00 Kč bez DPH za rok' obdobnou zakázkou se rozumí dodávky setů
katetrů k přístroji pro hypotermii ALSlUS THERMoGARD XP. Dodavatel prokáže splnění tohoto
technického kvalifikačního kritéria před|ožením seznamU významných dodávek formou čestného
prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za dodavateIe.

6. Hodnotícíkrítéria
HodnotÍcím kritériem je nejnižšínabídková cena V Kč bez DPH.
Nabídková cena bude stanovena za celý rozsah předmětu plnění, tj. za celé předpokládané
množství. Tuto nabídkovou Cenu účastník uvede do Krycího listu (příloha č. 1) s tím, že cena
bude v členění bez DPH, DPH vyčísleno zvlášť a cena včetně DPH'

Nabídková cena musí být pevná pro předmět pInění zakázky po ce|ou dobu plnění veřejné
zakázky a musízahrnovat náklady spojené s realizacídodávky vč. veškeých nákladů souvisejících
s realizací dodávky. Do nabídkové ceny musí být zahrnuty i náklady na správní poplatky, daně,
cla, schvalovací řízen(, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečeni prohlášení o shodě,
certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, poštovného, balného, přepravních nákladů, dodánína
místo plněníapod.

Daní z přidané hodnoty Se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše
odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dIe zákona č.235l2OO4 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši 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 kupnísmlouvy, který je součástítéto i4izvy k podání nabídky jako Pří|oha č. 3.

Účastník doplnído textu smIuv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátíjako součást
nabídky zadavateli.

Návrhy smluv musí být podepsány statutárním orgánem účastníka v souladu s oprávněním
jednat jménem spoIečnosti uvedeném vobchodním rejstříku, popř. jiné evidenci, ve které je
účastnÍk zapsán.
Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení' V
takovém případě nebude nabídka účastníka hodnocena.

8. Nabídka v českém jazyce musí obsahovot
. vyplněnou přílohu č, 1- Krycí list nobídkové ceny
. vyplněnou přÍlohu č. 2 - Cenové ujednóní (ve formótu 'xls nebo 'xlsx). doplněný nóvrh kupnísmlouvy v zóvazné podobě dle přílohy č' 3 této výzvy

' vyplněnou přílohu č. 4 - Tobulka splnění minimólních technických podmínek
' technickou specifikoci (dotosheet, nóvod k použití atpod.) nabízeného předmětu plnění

ke kontrole splnění požodovoných porometrů
. prohlošenío shodě, CE

' doklody k prokózóní splnění ťechnických kvalifikačních kritérií dle odst' 5
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9' ostatnípodmínky

' Zadavatel si vyhrazu1e právo zadán( zal<ázl<y do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení
d ůvod u.

' Zadávaci řízeni se neřídí ustanovenínr zákona č' 13412016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek v pIatném znění, kromě ustanovení5 6 zál<ona o zadáváníveřejných zal<ázek.

' Veškerá komunikace v rámci zadávacího řízenÍ probíhá v českém jazyce' V případě
komr'rnikace v jiném jazyce nrusí být překlad do českélro jazyka její součástí. V případě
nesouladu znění českého a cizojazyčného textU Se bere za snrěrodatný text v českém
jazyce.

' Nabídka musí být zpracována a podána v českénr jazyce. CÍzo'1azyčné doklady musí být
předloženy spolr"t s prostýnt překladem do českého jazyka. Výjirnku tvořÍ doklady ve
s|ovenskérn jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce, které mohou být bez
překladu. Výjimku dá|e tvoří technická dokumentace (prospel<t1r, katalogové listy apod.),
které zadavatel může akceptovat také v anglicl<ém jazyce.

' CelkovoLr nabídkovou Cenu nelze označlt jako předmět obchodního tajemství. Celkovou
nabídl<ovor-r nelze cenu považovat za obchodnítajemstvía nelze ji neuveřejnit. Celkovou
nabídkovou cenu nelze považovat za chráněnou informaci, a to především z důvodu
zachování zásady transparentnosti zadár'árrí veřejných zakázek ve snryslu 5 6 zál<ona o
zadávání veřejnýclr zal<ázek, zejmérra pal< transparentnosti výběru dodavate|e, jakož i
práva veřejnostl býti informována o ceně, která bude hrazena z veřejných rozpočtů.

rlrrrr ,.rl r.., : .:.ir'.j;Jil''li''' l':,l''tjý

q.p. p1,.r11;,,.;i I lil)lS
7? Li 0$ {"-]!r_jiÍoilí::

Prof. MUDr' Roman Havlík, Ph'D.
ředitel Fakultní nemocnice oIomouc

Přílohy:
Příloha č' 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Cenové ujednání
Pří|oha č. 3 _ Návrh kupnísmlouvy
Přiloha č. 4 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek
Příloha č' 5 - lnformace k podání nabídek v elektronické podobě
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