
FAKULTNí NEMoCNlCE"
OLOMOUC

odtJěiení veře jných zakázek

Fakultní nemocnice olomouc vypisuje v souladu s ust. 5 31 zákona 134/201'6 Sb., o zadávání
veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu vZ-2O22-Oo1053 s názvem:

,,Úpravna vody"

1. lnformace o zadavateli:
Fakultnínemocnice olomouc, se sídlem l' P' Pavlova 18516,77g oO olomouc, tČo: ooogaagz
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D', ředitelem FNoL
kontaktníosoba: Kateřina štýbnarová, tel. 588 444935, email: katerina.stvh narova @fnol.cz

2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedenído provozu a zaškolenípersonálu k
užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu na ].ks úpravny vody pro laboratorní účely
pro oddělení klínické biochemie a Lks úpravny vody pro oddělení soudního lékařství a
medicínského práva.

Specifikace předmětu zakázky je patrná ztéto výzvy kpodání nabídky a přílohy č.2 _Tabulka
splněníminimálních technických podmínek část l, ll.

Zadavatel veřejnou zakázku malého rozsahu rozdělil na dvě části. Hodnotit se bude každá část
samostatně.

Pokud se v zodóvací dokumentoci vyskyťnou požadovky nebo odkozy na obchodní firmy, nózvy
nebo jména o příjmení, specifickó označení zboží a služeb, které platÍ pro určitou osobu,
popřÍpodě jeji organizočni složku zo příznočné, patený na vynólezy, užitné vzory, prŮmyslové
vzory, ochronné znómky nebo označení původu, je uchozeč opróvněn navrhnout i jiné, technicky
o kvolitotivně rovnocenné řešení, které musÍ splňovot technické a funkční požadavky zadavotele
uvedené v zadóvací dokumentoci.

V případě, že součásti předmětu plněníveřejné zakázky nebudou splňovat minimálnítechnické
podmínky stanovené zadávací dokumentací, bude účastník ze zadávac(ho řízení vyloučen.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost, úplnost a pravdivost v nabídce uvedených
technických specifikací, a to na náklady dodavatele.
Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo k zapůjčení nabízeného předmětu plnění od
dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou včetně příslušenství pro ověření parametrů, a to
v termínu dle dohody nebo nejpozději do 14 dnů od obdrženížádostí od zadavatele.
Pokud hodnotící komise vyhodnotí zaiízení předmětu plněníjako nevyhovující, tak zadavatel
vyzve dalšího účastníka veřejné zakázky v pořadí a stejným způsobem bude ověřovat kvalitu
nabídnutého předmětu plnění.
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Část Název části Evidenční číslo části
CAST I. Upravna vody pro OKB vz-2022-0010s3-01
ČÁsr ll Úpravna vody pro SoUD vz-2022-001053-02
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3. Specifikace částíveřejné zakázky malého rozsahu

ČÁsr t.
Úpravna vody pro oKB

vz-2022-0010s3-01

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedenído provozu a zaškolenípersonálu k
užíván(, zajištěnízáručního a pozáručního servisu na ]-ks úpravny vody pro laboratorní účely
pro oddělení klinické biochemie dle specifikací uvedených vPříloze č.2_ Tabulka splnění
minimálních technických podmínek část l, ll.

Zadavatel stanovuje maximální a nepřekročitelnou hodnotu nabídkové ceny za pořízení a
dodávku 1 ks zařízení ve vrýši 445 255,- Kč bez DPH.

Zadavatel stanovuje maximální a nepřekročitelnou hodnotu nabídkové ceny za pozáruční
servis 1 ks zařízení (pravidelné servisní nákIady, modelové servisní náktady po dobu 8 Iet a
náklady na případnou další instruktáž} ve výši 42o ooo,_ Kč bez DPH.

4.7 Místo a doba plnění
Místo plnění: Fakultní nemocnice olomouc, oddělení klinické biochemie
Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 1'0/2022

ČÁsr tt.
Úpravna vody pro SoUD

vz-2022-0010s3-02

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedenído provozu a zaškolenípersonálu k
užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu na 1ks úpravny vody pro oddělení soudního
lékařství a medicínského práva dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 _ Tabulka splnění
minimálních technických podmínek část l,ll

ZadavateI stanovuje maximální a nepřekročitelnou hodnotu nabídkové ceny za pořízení a
dodávku 1 ks zařízení ve vrýši 190 000,_ Kč bez DPH.

Zadavatel stanovuje maximální a nepřekročite!nou hodnotu nabídkové ceny za pozáruční
servis 1 ks zařízení (pravidelné servisní náklady, modelové servisní nákIady po dobu 8 tet a
náklady na případnou další instruktáž} ve výši 12o ooo,- Kč bez DPH.

4.z Místo a doba plnění
Místo plnění: Fakultnínemocnice olomouc, oddělenísoudního lékařstvía medicínského práva
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Před pokládaný termín podpisu sm louvy: 1'0 /2022

Společná ustanovení

5. Podání nabídek
Každý účastník je oprávněn podat do každé části pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou
přípustné. Nabídka bude zpracovaná pro každou část na celý rozsah plnění, nepřipouští se dílčí
plnění. Uchazeči jsou oprávnění podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky.

Lhůta pro podání nabídek končídnem 13.7o.2o22v 10 hodin.
Nabídka musí b'it podána pouze v elektronické formě, a to prostřednictvím funkcionality pro
podávání nabídek elektronického nástroje TenderArena dostupného na :

GORDI rof i nol

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 - lnformace k podání nabídek
v elektronické podobě.

6. Hodnotící kritéria pro část l:
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena V Kč bez DPH.
Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů. Hodnotit se
bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, kteni tvoří přílohu č. 1 této
výzvy k podání nabídek.

V případě rovnosti nejnižších celkor,nich nabídkor,nich cen v Kč bez DPH několika účastníků
rozhodne o výběru nejvýhodnější nabídky los. Účastníci, kteří podali shodnou nejnižší celkovou
nabídkovou cenu, budou zadavatelem písemně vyzváni k osobní účasti na losování.

Hodnoticíkritéria pro část ll:
Zadavatel bude hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek. Nabídky budou hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti dle níže uvedených dílčích hodnotících kritérií (dále označené jako
,,kritérium"), která se Vztahují k nabízenému předmětu plněníveřejn é zakázky.
K jednotlivým kritériím stanovil zadavatel váhu vyjádřenou V procentech takto:

1)

2)

Nabídková cena V Kč bez DPH:
Splnění hodnoceného technického parametru

90%
1,Oo/"

7. Způsob hodnocení části ll.

Zadavatel rozhodne o výběru nejvhodnější nabídky toho Účastníka, jehož nabídka byla podle
hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a splnila podmínky zadávací
dokumentace. Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je nabídka, která získá při hodnocení níže
uvedeným způsobem nejvyšší počet bodů.
Pro hodnocení nabídek pouŽije zadavatel bodovací stupnici v rozsahu 0 až 10O. Nejvhodnější
nabídce je přiděleno nejvyšší bodové hodnocení. KaŽdé další jednotlivé nabídce je dle dílčího
kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího
kritéria vzhledem k nejvhodnější nabídce.

V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek
pořadív kritériu s nejvyšším stupněm významu. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více
nabídek a současně rovnosti kritéria s nejvyšším stupněm významu rozhodne o výběru
nejvýhodnější nabídky los. Účastníci, kteří podali nabídky se shodným celkovým počtem
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redukovaných bodů a současně rovnosti kritéria s nejvyšším stupněm významu, budou zadavatelem
písemně vyzváni k osobníúčasti na losování.

L. kritérium:

Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu V Kč bez DPH. Cena bude převzata z vyplněné
Přílohy č. 1 - Krycí list nabídkové ceny. Zadavatel pouŽije pro hodnocení bodovací metodu a bodové
hodnocení vypočte podle vzorce

nejnižší nabídková cena V Kč bez DPH

x 100 x váha kritéria , \.90%
hodnocená nabídková cena V Kč bez DPH

2. kritérium

Zadavatel bude hodnotit splněnítechnického parametru uvedeného v příloze č. 2 - Tabulka
splnění minimálních technických podmínek pro část ll této zadávací dokumentace. Splnění
parametru není podmínkou pro podání nabídky. Při nesplněnítohoto technického parametru
nezíská účastník bodové zvýhodnění, ale podaná nabídka bude zařazena do hodnocení
nabídek.

Zadavatel bude hodnotit získané body ohodnoceného parametru převzatého z vyplněné
přílohy č. 2 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek pro část ll této zadávací
doku mentace. Bodové hodnocen í bude vypočteno následuj ícím způsobem :

Počet přidělených bodů

x 100 x váha kritéria , tj. I0 %

bodové ohodnocení parametru (1-0)

8. obchodní podmínky a návrh smlouvy
Zadavatel stanovil pro plněnípředmětu veřejné zakázky obchodnípodmínky formou závazného
textu kupní smlouvy, ktený je uveden v příloze č. 3a pro část l, v příloze č. 3b pro část ll této
výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, kteÚ je uveden
v příloze č.4a pro část l a v příloze č.4b pro část lltéto vYzvy.
Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako
součást nabídky zadavateli'
Dóle také uchazeč vyhotoví:

- přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provódění komplexních servisních služeb,
jež bude obsahovat položkové členěnía technické specífikace zařízení

- přílohu č. 2 - Seznom spotřebního moteridlu k provedení servisu ke smlouvě o
provádění kom plexních servisních služeb
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Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním
jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř' jiné evidenci, ve které je
uchazeč zapsán'
Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení.
V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat
'/ vyplněnou přílohu č. 1 _ Krycí list nabídkové ceny (pro každou část samostatný krycí list)
'/ vyplněnou tabulku Příloha č. 2 _ Tabulka splnění minimálních technických podmínek {pro

každou část samostatně)
'/ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 (Příloha 3a pro l' část, příloha 3b

pro ll' část)

'/ návrh smlouvy o prováděníkomplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č.
4 této výzvy (Příloha 4a pro l. část, příloha 4b pro ll. část)

'/ technické specifikaci výrobků (katalogový/produktový list/datasheet, návod k použití
atpod.) s údaji požadovanými v zadání ke kontrole plnění parametrů

r' ES prohlášení o shodě (EC Declaration of conformity) dle příslušných ES směrnic včetně
prostého překladu do českého jazyka,

'/ certifikát servisního technika vystavený výrobcem včetně prostého překladu do českého
jazyka,

'/ certifikát školitele vystavený výrobcem včetně prostého překladu v českém jazyce
(zd ravotnické prostředky)

9. ostatnípodmínky
'/ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení

důvodu
'/ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 1341201'6 Sb. o zadávání veřejných

zakázek v platném znění, kromě ustanovení 5 o 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 vzdělánív 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 zachování
zásady transparentnosti zadávání veřejných zakázek ve smyslu 5 6 zákona o zadávání
veřejných nkázek, zejména pak transparentnosti výběru dodavatele, jakož i práva veřejnosti
býti informována o ceně, která bude hrazena z veřejných rozpočtů.
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o Zadavatel upozorňuje, že v souladu s textem nařízení Rady (EU) 2022/576, kteým
se měnínařízení(EU) č. 833/201'4 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem
Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, nesmíbýt 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 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 více neŽ IO %

hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

Zadavatel na základě výše 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, kteými 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
výzvy.
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MUDr. Zdeněk Kojecký, Ph.D.
náměstek léčebné péče Fakultní nemocnice olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny část l,ll
Příloha č. 2 _ Tabulka splnění minimálních technických podmínek část l,ll
Příloha č.3a - Návrh kupnísmlouvy-část l

Příloha č.3b _ Návrh kupnísmlouvy-část ll
Příloha č.4a_ Návrh smlouvy o prováděníkomplexních servisních služeb-část l
Příloha č.4b _ Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb-část ll
Příloha č. 5 _ lnformace k elektronickému podání nabídek
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