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Fal<ultní nemocnice olomouc Vypisuje V souladu s ust. 5 31 zákona 134/2016 Sb., o zaclávání
veřejných zakázek veřejnou zakázku rnalého rozsahu v7-2022-00OB2]_ s názvenr:

,,Rozšíření licencí a poskytování podpory klinického farmakokinetického lS"

L, lnformace o zadavateli:
Fakultnínemocnice olomouc, se sídlem l. P. Pavlova 1'85/6,779 oO olomouc, lČo: 00098892
zastoupená: prof. MUDr' Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNOL
kontaktníosoba: Blanka Staňková, tel' 588 44 3850, email: blanka.stankova@fnol.cz

2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je rozšířenílS o 3 lokálnílicence a poskytování podpory celkem pro 5
licencí (2 stávající a 3 nové) dle poŽadavků uvedených v Příloze č.2 - minimální technické
požadavky.
Fakultní nemocnice olomouc (FNOL) provozuje klinický farmakokinetický informační systém (lS)

MwPharm++ (2 lokální licence pro PC).

Poskytovatelem stávajícího lS je pro FNoL firma Mediware a.S' (http://www.mediware'cz/).
3. Specifikace

- jedná se o lS provozovaný plně v síťovém prostředí zadavatele na serverech a PC

jedná se o lS provozovaný lokálně na jednotlivých PC připojených do síťového prostředí
zadavatele

Předpokládaná doba plněnísmlouvy je na dobu neurčitou.

Zadavatel připouští možnost náhrady uvedeného produktu v poŽadovaném termínu
dodání, a to minimálně v plném rozsahu funkcionalit a SLA popsaných v Příloze č.2 _
minimální technické požadavky včetně analýzy, implementace, migrace dat a všech
potřebných uživatelských a administrátorských školení v počtech 5 uživatelů a 2

administrátorů.

Účastník nabídne nejnovějšíverzi, kterou má uvedenou na trhu

V případě výběru účastníka, který nabízínáhradu stávajícího lS, zadavatelvyzve k okamžité
prezentaci nabízeného produktu (nejpozději však do 1"4 dní od výzvy zadavatele) pro
ověření splněnívšech požadovaných funkcionalit na lS popsaných v Příloze č'2 - Minimální
technické požadavky. V případě, že nabízený produkt nebude splňovat všechny poŽadované
funkcionality, nebude nabídka zařazena do hodnocení.

Součástí cenv ooskvtnutÝch licencí a služeb v případě náhradv lS bude
úvodní analýza,
implementace,
migrace dat ze stávajícího lS,

všechna potřebná uživatelská a administrátorská školenív sídle zadavatele,
servisní podpora dle SLA.

- Součástí cenv paušálu isou:
* všechny pořizovací finanční náklady se službou spojené;
* požadované licence;
* zprovozněnílS a služeb pro zadavatele (implementace dle Přílohy č'2 - minimálnítechnické

požadavky);
.t integrační požadavky dle Přílohy č.2 - minimálnítechnické požadavky;
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* Servisní podpora - poskytované služby d|e dohodnutých SLA uvedených v návrhu smlouvy
jako jejíPříloha č.2.;

* aktualizace lS

dě náhrad stáva
úvodní analýza;
všechna školení dle Přílohy č.2 - minimálnítechnické požadavky;
aktivní dohled v průběhu testování, popřípadě na výzvu zadavatele provést úkony v rozsahu
dle potřeby, ale min. v délce jednoho měsíce;
rozběh ostrého provozu'

Servisní podpora se bude řídit dle jednotlivých SLA uvedených v návrhu servisní smlouvy
jako její Příloha č' 2 - SLA'

Účastník musí být v obou případech (stávající nebo nový lS) poskytovatelem/výrobcem
nebo být jeho smluvním partnerem s odbornou znalostí zdrojových kódů, datových struktur
nabízeného lS a licencí, může provádět nebo zajišťovat změny ve zdrojových kódech a

datových strukturách, garantovat další rozvoj a údržbu prostředí lS dle požadavků
zadavatele včetně garance poskytnutí a implementace nových verzí vydaných výrobcem.

Předání lS bez nedostatků k užívání zadavateli bude na základě akceptačního protokolu
podepsaného oběma smluvními stranami. Teprve na základě oboustranného podepsání
a kceptačn ího protokolu m ůŽe poskytovatel vystavit první faktu raci.

Případné další, zadavatelem požadované úpravy lS, budou prováděny na základě
samostatných objednávek nad rámec paušálních poplatků za uŽívaní lS. Veškeré aktivity
V tomto směru budou předem konzultovány a odsouhlaseny objednatelem a
poskytovatelem.

4. Kvalifikačnípředpoklady

posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení. obdobnou zakázkou se rozumí
dodávka licencí a poskytování podpory klinického farmakokinetického informačního
systému v rozsahu funkcionalit dle minimálních technických poŽadavků přílohy č. 2 této
výzvy a v min. hodnotě 250 000,- Kč bez DPH. Součástí seznamu musí být název
objednatele, popis předmětu plnění, finanční objem plnění, doba plnění a kontakt na
objednatele k ověření uvedených skutečností. Účastník prokáže splnění této technické
kvalifikace předložením čestného prohlášenídle Přílohy č. 6 této výzvy.

podílel/podílí minimálně 1 rok na poskytováníservisní podpory alespoň na jedné referenční
zakázce, která bude implementací a podporou obdobného produktu, tj dodávka licencí a
poskytování podpory klinického farmakokinetického informačního systému v rozsahu
funkcionalit dle minimálních technických požadavků přílohy č. 2 této výzvy a v min'
hodnotě 250 o0o,- Kč bez DPH. Účastník prokáže splnění této technické kvalifikace
předložením čestného prohlášenídle Přílohy č. 6 této výzvy'

odbornou znalostí zdrojových kódů, datových struktur nabízeného lS a licencí, může
provádět nebo zajišťovat změny ve zdrojových kódech a datových strukturách, garantovat
další rozvoj a údržbu prostředí lS dle požadavků zadavatele včetně garance poskytnutí a
implementace nových verzí vydaných výrobcem' Tuto skutečnost doloží potvrzením od
poskytovatele/výrobce nabízeného lS nebo čestným prohlášením dle Přílohy č. 6 této výzvy.

certifikátu.
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5. Předpokládaná hodnota
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je stanovena na 400 00o,- Kč bez DPH

6. Podání nabídek
Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné. Nabídka
bude zpracovaná na celý rozsah plnění, nepřipouští se dílčí plnění.

Lhůta pro podání nabídky končí dnem 76.8.2oz2 v L0:00 hodin.
Nabídka musí být podána pouze v elektronické formě, a to prostřednictvím funkcionality pro
podávání nabídek elektronického nástroje TenderArena dostupného na :

rdion n N rofi nol

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

7. Místo a doba plnění
Místo plnění: Fakultní nemocnice olomouc
Doba plnění: Zahájení plnění předmětu zakázky je požadováno do 7 pracovních dnů po
oboustranném podpisu smlouvy a předání k užívánízadavateli nejpozději do 3 měsíců od zahájení.

8. Hodnotící kritéria
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek. Hodnotícírrr l<ritériem je nejniŽší
nabídl<ová cena V Kč bez DPH.

Nabídková cena pro MwPharm++ je tvořena součtem cen Za 3 nové licence a výše paušální ceny za
poskytováníslužeb technické podpory a servisu pro 5 licencíza 48 měsíců

Nabídková cena při náhradě stávajícího lS je tvořena součtem cen za poskytování služeb technické
podpory a servisu pro 5 licencí za 48 měsíců. Cena licencí je zahrnuta v paušální částce za
poskytování služeb technické podpory a servisu.

Hodnotit se bude celková nabídková cena V Kč bez DPH z vyplněného krycího listu nabídkové ceny,
který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.

9. obchodní podmínky
Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky v případě rozšíření lS o 3 lokální licence a
poskytování podpory celkem pro 5 licencí obchodní podmínky formou závazného textu smlouvy,
která je součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 3 - Smlouva o poskytování licencí a služeb
technické podpory a servisu.

V případě náhrady stávajícího lS stanovil zadavatel obchodní podmínky pro plnění předmětu
veřejné zakázky formou závazného textu Smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace jako
Příloha č. 4 - Smlouva o poskytovánílicencía služeb technické podpory a servisu (náhrada_lS)

Účastník doplní předepsané přílohy smlouvy (smluv), které jsou její nedílnou součástí. Do
textu smlouvy doplní pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako součást
nabídky zadavateli.
Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem účastníka v souladu s oprávněním
jednat jménem účastníka uvedeným 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 pro nesplnění
podmínek výzvy.
V případě dodání licencí nesmí být licenční ujednání V rozporu s obchodními podmínkami
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zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo licenční ujednání uchazeče před uzavřením
smlouvy dle toho upravit.

- V případě, že účastník přiloŽí k nabídce vlastní licenční podmínky nebo vlastnívšeobecné
obchodní podmínky' budou mít ustanovení smlouvy zadavatele přednost před těmito
podmínkami'

10. Nabídka musí obsahovat
/ vyplněnou Přílohu č' 1 - Krycí list nabídkové ceny,
/ vyplněný návrh smlouvy o poskytování sluŽeb technické podpory a servisu v závazné podobě

v případě rozšíření licencí dle Přílohy č. 3 této výzvy,
/ vyplněný návrh smlouvy o poskytování služeb technické podpory a servisu v závazné podobě

v případě v případě náhrady lS dle Přílohy č. 4 této výzvy,
/ kopie certifikátu CE
/ potvrzení nebo čestné prohlášení účastníka, že je poskytovatelem/výrobcem nebo jeho

smluvním partnerem
/ doklady (čestné prohlášení) o splnění minimálních kvalifikačních předpokladů dle odst. č. 3 této

výzvy

11. ostatní podmínky
'/ Cetra v Kč v nabídce bude koncová, nepřel<ročitelná a bude zahrnovat veškeré náklady se

zakázkou spojené včetně dodánína místo plnění, kterým je adresa zadavatele,
'/ Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce' Cizojazyčné doklady nrusí být

předloŽeny spolu s prostým překladem do česl<ého jazyka. Výjinrku tvořídoklady ve slovenském
jazyce a doklady o vzdělání v lat|nském 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 zal<ázky do uzavření strrlouvy zrušit bez uvedení důvodu.
'/ Zadávací řízeníse neřÍdí ustanovením zákona č. 13al2016 Sb. o zadáváníveřejných zakázek v

platném znění, l<romě ustanovení 5 6 zákona o zadáváníveřejných zakázek.
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LP. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

lng. Antonín Hlavi
náměstek informačních technologií Fakultní nemocnice olomouc

Přílohy:
Příloha č. 1- - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 _ Minimálnítechnické poŽadavky
Příloha č. 3 - Smlouva o poskytování licencía služeb technické podpory a servisu
Příloha č. 4 - Smlouva o poskytování licencía služeb technické podpory a servisu (náhrada_lS)
Příloha č. 5 _ lnformace k elektronickému podání nabídek
Příloha č. 6 - čestné prohlášení
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