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Fakultní nenrocnice olomouc vypisuje v souladu s r-rst. $ 31 zákona 134/201'6 Sb., o zadávání
veřejných zakázek veřejnou zakázku nralého rozsahu v7-2o22-OOO766 s názvem:

,,Noční stolky a nočnístolky s jídelní deskou"

7. lnformace o zadavateli:
Fakultní nemocnice olomouc, se sídlem l. P. Pavlova L85l6,779 OO olotrrouc, tČo: oooggsgz
zastoupená: prof. MUDr' Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelerrr tNoL
kontal<tníosoba: Blanka Staňková, tel. 588 44 3B50, enrail: blanl<a.stanl<ova@fnol.cz

z. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu, provedení zaškolení
personálu, zajištění záručního a pozáručního servisu na ]_83 ks nočních stolků pro kliniky a
oddělení Fakultní nemocnice olomouc.

Specifikace předmětu zakázky je patrná z této výzvy k podání nabídky a tabulky přílohy č. 2 _
Splnění minimálních technických podmínek.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou poŽadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo jména a příjmení, specifická označenízboŽía služeb, které platípro určitou osobu, popřípadě
její organizačnísložku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout ijiné, technicky a kvalitativně
obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v
zadávací dokumentaci.

V případě, že součásti předmětu plnění veřejné zakázky nebudou splňovat minimální
technické podmínky stanovené zadávací dokumentací, taková nabídka nebude do hodnocení
zadávacího řízení zařazena. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost, úplnost a
pravdivost v nabídce uvedených technických specifikací na náklady účastníka, a to zapůjčením
na bíd nuté ho zařízení včetně příslušenství.

3. Podání nabídek
Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné

Lhůta pro podání nabídek končí dnem L7.8.zo22 v L0 hodin.
Nabídka musí b'ýt podána pouze v elektronické formě, a to prostřednictvím funkcionality pro
podávání nabídek elektronického nástroje TenderArena dostupného na:

na bid kaGORD I N

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č' 5 - lnformace k podání nabídek v
elektronické podobě'

4. Místo a doba plnění
Místo plněrrí: Fakultnínemocnice olomouc, Traumatologická klinika (23 ks), Dětská klinika (30 ks),
l. Chirurgická klinika (77 ks), Klinika chorob kožních a pohlavních (20 ks), lll. lnterníklinika (6 ks),
Klinika plicních nemocía tuberl<ulózy (6 ks), l. lnterníklirrika (3 ks), lnfekčnílůžkové oddělení (18
ks)

Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 9 12022
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5. Hodnotící kritéria
HodnotÍcím kritériem je nejnižší nabídková cena V Kč bez DPH.
Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízenía modelových servisních nákladů

Modelové servisní náklady zadavatel stanovil takto:
(Hod. sazba servisního technika + cestovnínáklady)x 12 návštěv za rok x (předpokládaná
doba životnosti 8 let - doba záruky)
návštěva = ]. hodina práce

Hodnotit se bude nabídková cena Z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvořípřílohu č
1 této výzvy k podání nabídek.

6. obchodní podmínky a návrh smlouvy
Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou
závazného textu kupnísmlouvy, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy a závazného návrhu
smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 4 této výzvy.
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 kupnía ke smlouvě o provóděníkomplexních servisních služeb,
jež bude obsahovat položkové členění a technické specifikace zařízení

Návrhy smlouvy musíbýt podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním
jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku, popř' jiné evidenci, ve které je
uchazeč zapsán.
Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího ilzení.
V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

7. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat
'/ vyplněnou přílohu č. L _ Krycí list nabídkové ceny,
'/ vyplněnou tabulku v příloze č. 2 - Splnění minimálních technických podmínek
,/ návrh kupnísmlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy,
'/ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy

č. 4 této výzvy,
'/ technickou specifikaci (datasheet, produktový/technický list, návod k použití atpod.)

všech dodávaných zařízení s údaji požadovanými v zadání pro kontrolu plnění zadaných
parametrů a podmínek,

'/ prohlášenío shodě včetně prostého překladu v českém jazyce,

8. ostatní podmínky
'/ Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy,

názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboŽí a služeb, které platí pro určitou
osobu, popřípadě jejíorganizačnísložku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzorY,
průmys|ové vzorY, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn
navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické
a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

'/ Cenová nabídka dodávky zaYízení bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně
kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou
instru ktáž.
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'/ 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 tvoří technická dokumentace (prospekty, katalogové listy apod.),
které zadavatel může akceptovat také v anglickém jazyce.

'/ Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázl<y do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení
d ůvod u.

'/ Zadávací řízení se neřÍdí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zal<ázel< v platném znění, l<romě ustanovení $ 0 a $ 31 zákona o zadávání veřejných
za ká ze k.

FAKuLTNíNEM0
l, P, Pavl
779 00

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče Fa ínemocnice olomouc

uc@

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 3 - Návrh kupnísmlouvy
Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
Příloha č. 5 - lnformace k elektronickému podání nabídek
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