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Fakultní nemocnice olomouc vypisuje v souladu s ust.5 31 zákona 13412016 Sb., o zadávánr
veřejných zakázekveřejnou zakázku malého rozsahu YZ-2O22-OOI05]_ s názvem:

''Bronchoskopy jednorázové l l''

1,. lnformace o zadavateli:
Fakultnínemocnice olomouc, se sídlem l' P. Pavlova 18516,]19 Oo olomouc, lČo:00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNoL
kontaktníosoba: Kateřina štýbnarová, tel. 588 444g35, email: katerina.stvbnaro va @f nol.cz

2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky bronchoskopů jednorázových
kompatibilních s monitory Ambu aView 2 Advance, a to dle minimálních technických podmínek
uvedených v Příloze č. 5a *Tabulka splněníminimálních technických podmínek.
Předpokládané orientační množství za 1- rok plněníje 160 ks.

V případě dodávek bronchoskopů jednorázových, které nejsou kompatibilní s monitory Ambu
aView 2 Advance, zadavatel přípouští možnost dodávky včetně výpůjčky 2 ks systémů
s ovládacími tablety (monitory), a to dle minimálních techníckých podmínek uvedených v Příloze
č. 5b - Tabulka splnění minimálních technických podmínek - výpůjčka.

Zadavatel si vyh razuje p rávo neodebrat či překročit uved ené před pokiáda né m nožství.

Zadavatel stanovuje maximální a nepřekročitelnou hodnotu celkové nabídkové ceny za dodávky
předmětu plněníveřejné zakázky za 12 měsíců ve qíši 600 000,- Kč bez DPH.

Použitífiremních názvů či termínů č| způsobů řešení specifických pro určítého výrobce má pouze
ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek neníomezen na nabídky jen těchto řešení, je
možné nabídnout jakákoliv jiná řešení, která mají podobné VIastnosti a splňují požadovaný
medicínský účel.

V případě, že součásti předmětu plnění nebudou splňovat minimální technické podmínky
stanovené zadávací dokUmentací, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel si
vyhrazuje právo ověřit správnost, úplnost a pravdivost v nabídce uvedených technických
specifikacr, a to na náklady dodavatele. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo na
bezplatné dodání vzorků nabízeného předmětu plnění od dodavatele s nejnižší nabídkovou
cenou. Pokud hodnotící komise vyhodnotí vzorek předmětu plnění jako nevyhovující, tak
zadavatel vyzve dalšího účastníka veřejné zakázky v pořadí a stejným způsobem bude ověřovat
kvalitu nabídnutého před mětu plnění.

3. Místo a doba plnění
Místo plnění: Fakultní nemocnice olomouc, Sklad zdravotnických prostředků
Doba plnění: 12 měsíců

4. Podání nabídek
Každý účastník zadávacího řízení je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek
nejsou přípustné.
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Lhůta pro podání nabídky končídnem 7.Lo.2o22v 10:00 hodin.
Nabídka musí b'ýt podána elektronicky prostřednictvím funkcionality pro podávání nabídek
elektronického nástroje TenderArena dostupného na:
(www.eeordion.czlna bid kaGORDIO N/profil/fnol)

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 6 - lnformace k podání nabídek
v elektronícké podobě.

5. Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem je nejnižšínabídková cena V Kč bez DPH.
Nabídková cena bude Stanovena za celý rozsah předmětu plnění tj. za celé předpokládané
množství. 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.

Nabídková cena musí být pevná pro předmět plnění zakázky po celou dobu plnění veřejné
zakázky a musí zahrnovat náklady spojené s realizací dodávky vč. veškeých nákladů souvisejících
s realizací dodávky. Do nabídkové ceny musí být zahrnuty i náklady na správní poplatky, daně,
cla, schvalovací řízení, provedení předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě,
certifikátů a atestů, převod práv, pojištění, poštovného, balného, přepravních nákladů, dodánína
místo plněníapod.

Daní z přidané hodnoty se pro účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž iniše
odpovídá ýši daně z přídané hodnoty vypočtené dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši pIatné ke dni
podání nabídky. Účastník bude odpovídat za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude
Stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

6- obchodnípodmínky
Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného
textu kupnísmlouvy, kteni je součástítéto ýzvy k podání nabídky jako Příloha č. 3.

V případě dodávky předmětu plnění veřejné zakázky včetně 2 ks systémů s ovládacími tablety
(monitory) stanovil zadavatel obchodní podmínky formou závazného textu návrhu smlouvy o
výpůjčce, kteý je uveden v příloze č' 4 této výzvy. Dále také uchazeč vyhotoví ke smlouvě o
výpůjčce přílohu č. I, jež bude obsahovat specifikaci předmětu výpůjčky.

Účastník doplní do textu smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smtouvu (smlouvy) vrátí
jako součást nabídky zadavateli.

Návrhy smluv musí být podepsány statutárním orgánem účastníka v souladu s oprávněním
jednat jménem společnosti uvedeném vobchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je
účastník zapsán.
Změny ve smlouvách bude zadavatel povaŽovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V
takovém případě nebude nabídka účastníka hodnocena'
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7. Nabídka musí obsahovat
vyplněnou přílohu č. 1- Krycílist nabídkové ceny
vyplněnou přílohu č. 2 _ Cenové ujednání(ve formátu .xls nebo .xlsx)
doplněný návrh kupnísmlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 této ýzvy
v případě aipůjčky zařízení doplněný návrh smlouvy o výpůjčce v závazné podobě dle
přílohy č. 4 této r4izvy

vyplněnou přílohu č. 5a _ Tabulka spInění minimálních technických
v případě výpůjčky zařízení vyplněnou přílohu č. 5b _ Tabulka splnění minimálních
technických podmínek _ výpůjčka
technickou specifikaci nabízeného předmětu plnění ke kontrole požadovaných
parametrů
technická specifikace nabízeného předmětu výpůjčky ke kontrole požadovaných
parametrů
prohlášení o shodě, CE

8. ostatní podmínky

' Zadavatel si vyhrazu.je právo zadání zakázky do uzavřenÍ smlouvy zrušit bez uvedení
důvodu.

' Zadávací Yízení se neřídí ustanovením zákona č. 13412016 Sb' o zadávání veřejných
zakázek v platném znění, kromě ustanovení 5 6 zákona o zadáváni veřejných zakázek.

' Veškerá komunikace v rámci zadávacího řízení probíhá v českém jazyce. V případě
komunikace v jiném jazyce musí být překlad do českého jazyka jejísoučástí. V případě
nesouladu znění českého a cizojazyčného textu se bere za směrodatný text v českém
i=zt rra
Jq.yLL.

' 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
sIovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce, které mohou být bez
překladu. Výjimku dále tvořítechnická dokumentace (prospekty, katalogové listy apod.),
které zadavateI 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 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,
kteým se mění nařízení (EU) č. 833/zo1'4 o omezujících opatřeních vzhledem k
činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nesmí být smlouva
uzavřena s:

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

o právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo
či nepřímo vlastněny některým 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
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více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zadavatel na základě rnýše uvedeného požaduje, aby každý účastník garantoval, že v případě

výběru jeho nabídky, uzavření Smlouvy a plnění veřejné zakázky, nedojde k porušení právních
předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, ktenými 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- _ Krycí list nabídkové
ceny této vÝzw.

FAKIJLTNí OLOMOUP
185/6

779

něk erta, Ph.D., MBA, MPA
n k Fakultní nemocnice olomouc

Přílohy:
Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Cenové ujednání
Příloha č. 3 - Návrh kupnísmlouvy
Příloha č. 4 _ Návrh smlouvy o rnípůjčce
Příloha č. 5a - Tabulka splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 5b - Tabulka splnění minimálních technických podmínek-v1ípůjčka
Příloha č. 6 - lnformace k podání nabídek v elektronické podobě

l. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
tel: +420 588 441 11 1

Íax: +420 585 413 841
e-maii: info@fnol.cz
wlvw'íno l.cz

Bankovní spojení:
Česká národní banka
č'ú' 35334311,/0710


