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Fakultrrí ttel'tlocrlice olonrouc vypisu1e v souladu s ust. $ 31 zákona I34l2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek veřejnoLt zakázku nlalého rozsahu vZ-2o22-oOO842 s trázvem:

,,Dochlazení místnostíoPECH V ]_.NP, budova A"

L. lnformace o zadavateli:
Fakultnínemocnice o|onrouc, se sídlerrr l. P. Pavlova 18516,]79 0O olomouc, lČo:O0O9BB92
zastoupená : prof' MUDr. Rot'nanetrr HavlÍkerrr, Ph.D., řediteIern FNoL
kontal<tníosoba: Blanka Staňková, te|. 588 44 3850, et'nail: blatlka'stankova@)Íno|.cz

2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace chladicích jednotek, rozvodů chladiva,
elektroinstalace a napojenÍ na kanallzacl. Součástíje provedení demontáŽe stávajícíjednotky včetně
ekologické likvidace Chladící systém bude mít řÍzenou, proměnlivou odparnou teplotu chladlva s
možností aUtomatického řízení na základě venkovní teploty. Uvedené chladící zařízení bude
instaIováno v budově A, 1.NP. Požadovaná min. záruka 60 měsíců

Rozsah a provedeníje zřejmý z Přílohy č. 3 - PD a soupis pracía dodávek

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou poŽadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo
jména a přtjmení, specifická označení zboŽí a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její
organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout ijlné, technicky a kvalitativně
obdobné řešení, které musÍ splňovat technické a funkční požadavky zadavate|e uvedené v zadávací
dokumentaci.

3. Místo a doba plnění
Fakultní nemocnice olomouc - budova A
Termín zahájení do 14 dnů od pÍsemné výzvy
Termín ukončení do 21 dnů ode dne zahájení

4' Lhůta a místo pro podánínabídek
Každý uchazeč je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné. Nabídka
bude zpracovaná na celý rozsah plnění, nepřipouští se dÍlčí plnění.

Lhůta pro podání nabídek končídnem 19.8.2022 v 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek
elektronického nástroje TenderArena dostu pného na :

rdion na bid nol

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v pří|oze č. 4 - lnformace k podání nabídek
v elektronické podobě'

5. Hodnotícíkritéria
Hodnoticím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky- nejnižšínabÍdková Cena V Kč bez DPH

6. Technická kvalifikační kritéria
SpInění technických kvaIifikačních kritérii prokáže účastník, který předloží 3 referenční zakázky
obdobného charakteru a vmin. objemu ve výši 0,4 mil. Kč bez DPH reallzované v posledních 3
letech před zahájením zadávacího řízení s uvedením jejich ceny a doby poskytnutí a identifikace
objednatele.
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obdobnou zakázkou se rozumi' dodávka a insta|ace chladícího zařízení s řízenou proměnllvou
odparnou teplotou chladiva.
Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního kritéria předložením SeZnamu
významných dodávek formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za
dodavatele (kopie - scan - čestného prohlášeni).

7 ' obchodní podmínky
Zadavatel stanovil pro plněrrí předmětLr veřejné zakázky obcltodrlí podmínky fortrrou závazného
textr_r SmIouvy o dílu (SoD), která je soLrčástízadávacídokumentace jako Příloha č 2.

Uchazeč doplní do textu srnIouvy cl clílo polrze údaje určené k doplněnía tutéž snllouvtt vrátí 1ako
součást nabídky zadavateIi.
Návrh smloLtvy tnusí být podepsán statutárnínr orgánet-lr uchazeče v souIadu s oprávnětrínt jednat
jménem uchazeče ut,edeným v obchodrrírlr rejstříku popř jiné evidencl, ve které je Lrchazeč zapsán.
Znrěny ve srnlouvě bude zadavateI považovat za porušení podrnínek zacíávacího řízerrí. V takovéttt
přÍpadě nebude nabídka ucltazeče lrodnocetla pro nesplnění podrrrínek výzvy'

B. Nabídka v českém jazyce musíobsahovat
{ Krycí list nabídkové ceny dle Přílohy č. 1'
/ Návrh sm|ouvy o dílo v závazné podobě dle Přílohy č. 2 _ Smlouva o dí|o.
/ Vyplněné soupisy pracía dodávek, které jsou součástí PřÍ|ohy č' 3 - PD a soupis pracía dodávek. Do

těchto výkazů uchazeč doplní pouze údaje určené k dopl nění. Je lakáláno měnit řádkv' ooložkv či
stránkv rozoočt - oceněnÝ vrikaz musí mít ste ou strukturu iako sleoÝ rozoočet (stránkv. oopisv
atp.). Musí být oceněny všechny položky v soupisu, žádná nebude vynechána, sloučena nebo
oceněna ,,0". Neakceptování požadavků Zadavate|e v tomto ustanovení bude považováno za
nesplnění zadávacích podmínek, na základě něhož nebude nabídka dále hodnocena.

/ Splněnítechnických kvallfikačních kritérií dle oc]st. 6 této výzvy

9. ostatnípodmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo zadánízal<ázky do uzavřenísntlouvy zrušit bez uvedetlíclůvoc]r-i.
Zadavatel si vyhlazuje právo před nebo v průběhu provádění změnlt rozsah požadovaných prací.
Zadavatel si vyhrazuje ptávo na znrětru dodavatele v průběhu pIněníveřejné zakázky, a to v přípacJě,
dojde-li k předčasnétlu u|<ončenísnrlouvy' Na základě výše uvedeného nrůŽe lrýt C]odaVatel, který
při vylrodnocení veřejné zakázky skorrčil 1ako daIšÍ v pořadí za vybranýnl docÍavatelenl, vyzván
emailem k uzavření smlouvy, a to za ceny, které uvedl ve své rrabídce, a za přeclpokladLr, že splní
daIšípoŽadavky stanovetré v zadávacídokurnentaci' SpIněnítěchto podr'nínek zaclavatelvyhodnotía
vyhotovÍ o tomto zápis o spIrrěrrí podrnínek zadávací dokumentace, který bude součástí spisu
veřejné zakázk.y' V případě, že dodavatel další v pořadí po vybranént rjodat"'ate|i nepřistoupí na
uzavření stnlouvy dle předchozÍho odstavce, rnůže být osloven další dodavateI v pořadí a tento
postlrp může být opakován, a to až clo doby, kdy bLrdoLr osloveni k uzavření smlouvy všichni
dodavatelé, kteří podali nabídku do veřejné zakázky'
Zadávací řízení se neřídí Lrstanovertínl zákona č' 13412016 Sb' o zadávání veřejných zakázek v
platnénr znění, kronrě ustanovetlí 5 6 zákona o zadávárríveřejnýclr zakázek.
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lng. Tomáš Uvízl
ekonomický náměstek Faku|tní nemocnice olomouc

Přílohy: Příloha č. 1- Krycí llst nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3 - PD a soupis prací a dodávek
Příloha č. 4 * lnformace k elektronickému podání nabídek
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