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V Olomouci 13.7.2022 
 
 
Zadavatel: 
Fakultní nemocnice Olomouc 
I. P. Pavlova 185/6 
779 00  Olomouc 
 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce malého rozsahu  
VZ-2022-000676 - Analyzátor mateřského mléka. 
 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 12.7.2022 
 
 
DOTAZ   
Posílám námitky ke smlouvám. Prosím o jejich úpravu. Červeně jsem vyznačila naše požadavky. 

Příloha č. 3 - Kupní smlouva 
VI. Záruka za jakost 
6. Prodávající je povinen nastoupit k odstranění nahlášené vady bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 5 pracovních dnů... 
 
7. V případě opravy trvající déle než 15 dnů je prodávající povinen po dobu opravy bezplatně zapůjčit 
náhradní přístroj.... 
 
Prosím doplnit: 
V případě zapůjčení náhradního přístroje po dobu odstranění závady bude zapůjčen bezplatně pouze v 
době záruky. Po záruce je zapůjčení náhradního přístroje zpoplatněno. 
 
9. ..... v případě opravy trvající déle než 15 dnů .... 
 
 
Příloha č. 4 - Smlouva - servis 
III. Rozsah a termíny provádění údržby a servisu a oprav 
8. - není-li dále stanoveno jinak je poskytovatel povinen nastoupit k odstranění nahlášené 
závady/poruchy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů od okamžiku jejího 
nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 
 
  - není-li dále stanoveno jinak je poskytovatel povinen odstranit nahlášené vady bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 15 dnů od okamžiku jejího nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany 
písemně jinak. 
 
  -  není-li dále stanoveno jinak je poskytovatel povinen v případě opravy trvající déle než 15 dnů po 
dobu opravy bezplatně zapůjčit náhradní přístroj s odpovídajícími technickými parametry jako vadný 
přístroj, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném řešení. 
 
 
Příloha č. 5 - Kupní smlouva 
III. Doba a místo plnění 
1. Prodávající je povinen jednotlivé dílčí dodávky realizovat do 14 pracovních dnů.... 
 
 



 
 

I. P. Pavlova 185/6  fax: +420 585 413 841 Bankovní spojení: IČ: 00098892 
779 00 Olomouc e-mail: info@fnol.cz Česká národní banka DIČ: CZ00098892 
tel: +420 588 441 111 www.fnol.cz č.ú. 36334811/0710 

ODPOVĚĎ  
Zadavatel vyhověl žádosti tazatele a požadované úpravy do návrhů smluv zapracoval. 
Upravená Příloha č.3 - Návrh kupní smlouvy(130722),  Příloha č.4 – Návrh smlouvy o provádění 
komplexních servisních služeb(130722) a Příloha č.5 – Návrh kupní smlouvy na spotřební 
materiál(130722) jsou nedílnou součástí vysvětlení ZD č. 2 
 
 
 
 
Přílohy: 
Příloha č.3 – Návrh kupní smlouvy (130722) 
Příloha č.4 – Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb (130722) 
Příloha č.5 – Návrh kupní smlouvy na spotřební materiál (130722)  


