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Fal<LrltrrÍ tlenlocnice olomouc vypisuje v souladu s ust. 5 31 zákona 13412016 Sb. o zadávání
veřejných zal<ázek veřejnou zakázku malého rozsahu vz-z022-000876 s názvem:

,,SW pro hloubkou mozkovou stimulaci (DBS)"

L. lnformace o zadavateli:
Fakultnínemocn|ce olomouc, se sídlem l. P. Pavlova Í85l6,7]9 OO olomouc, lČo:00098892
zastoupená: prof. MUDr' Ronlanem Havlíl<em, Ph.D., ředitelem
kontaktníosoba: Blarrka Staňková, tel. 58B 44 3850, email: blanka.stankova@fnol.cz

2' Předmět zakázky
Předmětem plněníveřejné zakázky malého rozsahu je instalace a uvedení do provozu SW licence
SureTune 4 na 2 roky pro Neurochirurgickou kliniku včetně provedenízaškolenípersonálu, a to dle
podmínek uvedených vtéto výzvě k podání nabídky a dle PřílohY č. 2 - Tabulka splnění
minimálních technických podmínek.
V přÍpadě, že součásti předmětu plnění nebudou splňovat minimální technické podmínky
stanovené zadávací dokumentací, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen.

Součástídodávky je předvedenízařízení, zaškoleníobsluhya záruka min.24 měsíců

Zadavatel stanovuje maximální a nepřekročitelnou hodnotu celkové nabídkové ceny za
dodávku předmětu plnění veřejné zakázky včetně instalace, uvedení do provozu a
provedení zaškolení personálu ve výši 192 855,- Kč bez DPH.

4' Lhůta a místo pro podání nabídek
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 končí dnem 25.8'2022 v 10 hodin

Nabídka musí být podána pouze v elektronické formě, a to prostřednictvím funkcionality pro
podávání nabídek elektronického nástroje TenderArena dostupného na:

rdion.c abidkaGORDlON

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 4 _ lnformace k podání nabídek
v elektronické podobě.

5. Místo a doba plnění
Fakultní nemocnice olomouc, Neurochirurgická klinika
Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 9/2022

6. Hodnotící kritéria
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková Cena V Kč bez DPH.
Hodnotit se bude nabídková cena Z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvořípřílohu č.

1 této výzvy k podání nabídek'

7. obchodní podmínkv a návrh smlouw
Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného
textu kupnísmlouvy, který je uveden v příloze č' 3 této výzvy'
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Účastník doplní do textu smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéŽ smlouvu vrátí jako
součást nabídky zadavateli.

Dále také uchazeč vyhotovípřílohu č' 1 ke smlouvě, jež bude obsahovat položkový seznam všech
částí a součástí dodávky včetně cen a technické specifikace zařízení'

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 uchazeč
zapsán' Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení.
V takovém případě nebude nabídka účastníka hodnocena.

8. Nabídka v českém iazvce musí obsahovat
'/ vyplněnou přílohu č. L _ Krycí list nabídkové ceny,
'/ doplněnou tabulku splnění minimálních technických podmínek dle přílohy č. 2
./ návrh kupnísmlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy,
'/ technickou specifikacis údaji požadovanýmiv zadánípro kontrolu plněnízadaných parametrů

a podmínek (produktové/technické listy, datasheet, návody k pouŽití atp.)
,/ protokol o shodě, CE

9. ostatní podmínkv
'/ 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 její organizační složku 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.

'/ Cenová nabídka dodávky zařízení bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně
kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou
i nstru ktáž'

'/ 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 uzavřenísmlouvy zrušit bez uvedenídůvodu'
'/ Zadávací řízeníse neřídíustanovením zákona č.1341201'6 Sb. o zadáváníveřejných zakázek v

platném znění, kromě ustanovení5 6 a 5 31zá|<ona o zadávánÍveřejných zakázek.

FMUnill ilEH00l{tcE 0r0!{0uP
l.P. Pavlova 185/6
779 OO Olomouc

MUDr. E

Náměst rs Fakultní nemocnice olomouc

Přílohy: Příloha č Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 3 - Návrh kupnísmlouvy
Příloha č. 4 _ lnformace k elektronickému podání nabídek
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