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Fakultní nemocnice olomouc vypisuje v souladu s ust. S 3]. zákona t34/2OL6 Sb. o zadávání
veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu vz-2o22-ooil034 s názvem:

,,Monitoring a hodnocení variability srdeční frekvence metodou
spektrální analýzy"

1. lnformace o zadavateli:
Fakultnínemocnice olomouc, se sídlem l. P. Pavlova 185/6,7]9 OO olomouc, lČo: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem
kontaktníosoba: Kateřina Štýbnarová, tel. 588 444g35, emai|: katerina.stvbnarova@fnol.cz

2. Předmět zakázky
Dodávka, instalace a uvedenído provozu a poskytovánízáručního servisu na 100 ks hrudních pásů
pro monitoring autonomního nervového systému včetně poskytnutí licencí pro l. interní kliniku -

kardiologickou, a to dle minimálních technických podmínek, které jsou uvedeny v příloze č. 3 této
výzvy k podání nabídek - Tabulka splnění minimálních technických podmínek.

V případě, že součásti předmětu plnění veřejné zakázky nebudou splňovat minimální technické
podmínky stanovené zadávací dokumentacl bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen'
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost, úplnost a pravdivost v nabídce uvedených
technických specifikací, a to na náklady dodavatele'

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, průmyslové 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.

3. Místo a doba plnění
Fakultnínemocnice olomouc, l. interní klinika - kardiologická
Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 1o/2o22

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, nepřipouštíse dílčíplnění.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 3. Lo.2o22v 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek
elektronického nástroje TenderArena dostupného na:
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Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 4 - lnformace k podání nabídek
v elektronické podobě.

5. Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem je nejniŽší nabídková cena V Kč bez DPH.
Nabídková cena V Kč bez DPH bude koncová a bude tvořena součtem nákladů na pořízení
předmětu dodávky a poskytnutí licencí. Tuto nabídkovou cenu účastník uvede do Krycího listu
(příloha č. 1) s tím, že cena bude v členění bez DPH, DPH vyčísleno zvlášť a cena včetně DPH.

6. obchodní podmínky a návrh smlouvy
Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného
textu kupnísmlouvy a licenčnísmlouvy, které jsou uveden v příloze č. 2 této.

Uchazeč doplní do textu smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako
součást nabídky zadavateli.

Dále také uchazeč whotoví přílohu č. 1 ke smlouvě kupní, jež bude obsahovat položkové členění a
technické specifikace předmětu plnění

Návrhy smluv musí b'it podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat
jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč
za psá n.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení.
Vtakovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

7. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat
'/ vyplněnou přílohu č. 1_ Krycí list nabídkové ceny
./ návrh kupnía licenční smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy
'/ vyplněnou tabulku příloha č. 3 _Tabulka splnění minimálních technických podmínek,
'/ technickou specifikaci výrobku (katalogový/produktový list, návod k použití atpod.) s údaji

požadovanýmiv zadání ke kontrole plnění parametrů
'/ ES prohlášení o shodě (EC Declaration of conformity) dle příslušných ES směrnic včetně

prostého překladu do českého jazyka

8. ostatní podmínky
'/ zadavatel si vyh razuje právo zadá n í zakázky do u zavře n í sm louvy zrušit bez uvede n í důvod u

'/ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č.134/201'6 Sb. o zadávání veřejných zakázek v
platném znění, kromě ustanovení s 6 a 5 31 zákona o zadávání veřejných zakázek

'/ Cenová nabídka dodávky bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace,
dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž.

'/ Veškerá komunikace v rámci zadávacího řízení probíhá v českém jazyce. V případě
komunikace v jiném jazyce musí být překlad do českého jazyka její součástí. V případě
nesouladu znění českého a cizojazyčného textu se bere za směrodatný text v českém jazyce.

'/ 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.

'/ Celkovou nabídkovou cenu nelze označit jako předmět obchodního tajemství. Celkovou
nabídkovou cenu nelze považovat za obchodní tajemství a nelze ji neuveřejnit. Celkovou
nabídkovou cenu nelze považovat za chráněnou informaci, a to především z důvodu
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zachoVání zásady transparentnosti zadávání veřejných zakázek ve smyslu $ 6 zákona o
zadávání veřejných zakázek, zejména pak transparentnosti výběru dodavatele, jakož i práva
veřejnosti býti informována o ceně, která bude hrazena z veřejných rozpočtů.

o Zadavatel upozorňuje, že v souladu s textem nařízení Rady (EU) 2022/576,
kteným se mění nařízení (EU) č. 833/2oL4 o omezujících opatřeních vzhledem k
činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nesmí b'/t smlouva uzavřena
s:

o jakýmkoli Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;

o právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či
nepřímo vlastněny někteným ze subjektů uvedených v písmenu a) výše, nebo

o fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají
jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmenu a) nebo b)

výše,
včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána
ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než to %

hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.
Zadavatel na základě výše uvedeného požaduje, aby každý účastník garantoval, že
v případě výběru jeho nabídky, uzavření Sm|ouvy a plnění veřejné zakázky,
nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní
sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni. Skutečnost, že
dodavatel nespadá pod situace vymezené výše, prokáže dodavatel předložením
čestného prohlášení, které je součástí přílohy č. 1- Krycílist nabídkové ceny této
výzvy'

FAKULTilí NEMocNlcE 0L0M0UP
l,P,Pavlova 185/6

779 00 0tomouc

0
MUDr. Zdeněk Ko , Ph.D.
náměstek léčebné péče Fakultní nemocnice olomouc

Přílohy
Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 4 - lnformace k elektronickému podání nabídek

. i.9al" CV;l)ji,'i

Ij :_:]_l :iŠ:4r]i1 ]]]

'. _]:li)9É]i]]Ž

lng
B


