
FAKuLTNí N'MoCNlCt'
OLOMOUC

Cdcéiení';eřejných zakázek

Faku|tní nemocnice olomouc vypisuje v souladu s ust. 5 31 zákona 134/201'6 Sb. o zadávání veřejných
zakázekveřejnou zakázku ma|ého rozsahu v7-2022-000854 s názvem:

,,Ubytovánía služby spojené s realizacíodborné akce FN olomouc _
konference Veřejné zakázky Ve ZdravotnicWí 2022ll'

1. lnformace o zadavateli:
Fakultní nemocnice olomouc, se sídlem l. P. Pavlova 18516,779 Oo olomouc, lČo: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNoL
kontaktní osoba: Kateřina štýbnarová, tel. 588 44 3850, email : katerina.stvbna rova@fnol.cz

2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení realizace odborné akce FN olomouc - konference Veřejné
zakázky ve zdravotnictvíve dnech 19. _21".9.2022pro maximálně 300 osob.

Požadavky:
Ubvtovocí službv

o ubytovacíslužby v termínu 19. _ 2L.9. 2022
o ubytování a konferenční prostory v jednom objektu v rámci města olomouc
. ubytovánív hotelu kategorie First Class xx*x (4 hvězdičky)se snídaní
. nabídka dostatečné kapacity ubytování pro účastníky kongresu _ minimálně 100

jednolůžkor4ich pokojů, přičemž do cenové nabídky bude započteno:
- ]-. noc 19.-2o.9.2022 ubytovánípro 5 osob na fakturu FN olomouc
- 2. noc 20.-21'.9.2021 ubytování pro20 osob na fakturu FN olomouc

(ostatní pokoje budou k dispozici pro účastníky konference z řad samoplátců)
o hotel s kapacitou parkovacích míst alespoň 100, znichž bude započteno do cenové

nabídky:
- 1. noc t9'-2o.9.2o2210 míst
- 2. noc 20.-21'.9.2022 35 míst

Konferenční službv:
. kongreso\,li sáls kapacitou pro 300 osob - divadelníuspořádání (2o. a21'.9.2022)
o salonek pro 20 osob na jednání organizačního ýboru během konání konference

20. a21,.9.2022
o prostory pro prezentaci min. 6 firem s přípravou (stoly, židle, el. přípojky) dle zadání
o prostor pro catering

Technika o ostatní službv
kongresové služby _ podium, řečnický pult, ozvučení sálů, 4x bezdrátový mikrofon, PC,
prezentér, dataprojektor a plátno, Wl-Fl připojení, náhledový monitor, technická podpora
po celou dobu konáníakce dle programu (20.9. v čase 9.00-18.0o;21.9.v čase 9.00-15.00)
šatnasobsluhou_1šatnářka(2o.9._včase9:0O_18:00;2I.9._včase9:00_15:00)

Coterina:
1,.den 20.9.2022

občerstvení pro max. 300 osob v rozsahu:
- Nápojový balíček (voda, káva, čaj) po celý den
- 2x coffee break (2ks sladkého pečiva, 2ks slané pečivo/osoba, ovoce)
- oběd (bufetovou formou, polévka, 2x hlavníjídlo, salátorýbar, dezert-výběrze

) - maximálnícena 350,- Kč vč. DPH/osoba
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nápoje k obědu _ voda ve džbánech dle reálné spotřeby
večeře pro 25O osob (bufetovou formou _ 2x hlavníjídlo, salátový bar, dezert _
výběr ze 2) - maximálnícena 350,- Kč vč. DPH/osoba
nápoje k večeři _ voda ve džbánech dle reálné spotřeby
další nealko nápoje dle spotřeby v hodnotě max. 3O0 Kč vč. DPH/osoba

2.den 21..9.2022
občerstvení pro mox. 150 osob v rozsahu:

- Nápojoý balíček (voda, káva, čaj) po celý den
- 1x coffee break (2ks sladkého pečiva, 2ks slané pečivo)

oběd (dva druhy polévky, pečivo, salátoý bar, ovoce) - maximálnícena 3O0,- Kč
vč. DPH/osoba

3. Podání nabídek
Nabídka bude zpracovaná na celý rozsah plnění, nepřipouštíse dílčí pInění.

Nabídky podávejte nejpozdějido 18.8' 2022do 10:00 hodin

Nabídka musí b'it podána pouze V elektronické formě, a to prostřednictvím funkcionality pro podávání
nabídek elektronického nástroje TenderArena dostupného na:
(www. eeo rd i o n.czln a b id kaG O R D I O N/prof i l/f n o I ).

Podrobné informace o podání nabídek prostřednictvím profilu zadavatele .jsou uvedeny v příloze č' 3
_ lnformace k podání nabídek v elektronické podobě,

4. Hodnocení nabídek
Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky - ne]niŽší nabídková cena V Kč bez DPH
uvedená v krycim listu nabídkové ceny.
Předmětem hodnocení bude nejnižší nabídková cena V Kč bez DPH, která bude tvořena součtem cen
za poskytnuté sluŽby dle specifikace uvedené v předmětu zakázky v článku 2 této výzvy.

5. Zpracování nabídkové ceny
Účastník je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění. nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)
. sazba DPH

' výše DPH
. celková nabídková cena včetně DPH.
Nabídková cena bude Stanovena pro celý rozsah předmětu plněníveřejné zakázky.

6. obchodnípodmínky
Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu
Návrhu smlouvy o spolupráci, která je součástízadávací dokumentace jako Příloha č. 2.
Účastník doplní do textu smlouvy o spolupráci pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí
jako součást nabídky zadavatell.
Dóle ke smlouvě spo l u próci vvh otovÍ ú ča stn ík u č. 2_Storno oodmínkv o č. 3 - Jednoťkové
cenv - vý roznočet
Návrh smlouvy musí být podepsán stotutórním orgónem účastníka veřejné zakózky 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.
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7. Nabídka zpracovaná včeském jazyce musíobsahovat
,/ Doplněnou přílohu č. J. - Krycílist nabídkové ceny
,/ Doplněný a podepsaný návrh smlouvy o spolupráci v závazné podobě dle Přílohy č. 2 - Smlouva o

spolupráci.

8. ostatní podmínky
,/ Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu.
./ Zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. I34/2ot6 Sb. o zadávání veřejných zakázek

v platném znění, kromě ustanovení 5 6 zákona o zadáváníveřejných zakázek.

če k Merta, Ph.D., MBA, MPA
o ěstek Fakultní nemocnice olomouc

Přílohy:
Příloha č. 1_ Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o spolupráci
Příloha č. 3 _ lnformace k elektronickému podánínabídek
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