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Fakultní nemocnice olornouc vypisuje v souladu s ust. 5 31 zákona L34/2oI6 Sb. o zadávání
veřejných zal<ázel< veřejnou zakázl<u malého rozsalru vz-2}2z'ooL071s názvenr:

,,Chlazení místností ambulancí NcHlR V 1.Np, budova M3"

1,. lnformace o zadavateli:
Faku|tnínelrrocnice olot-trouc, se sídlem l. P, Pavlova 1-85l6,]]9 OO olonrouc, lČo: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Ronlanem Havlíl<etn, Ph.D., ředitelem FNoL
kontaktní osoba: Blanka Staňková, tel. 588 44 3850, email: blanka.stanl<ova@fnol.cz

2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace chladících jednotek, rozvodů chladiva,
elektroinstalace a napojenína kanalizaci, výměna částistropních podhledů a osvětlení. Součástíje
provedení demontáže stávající jednotky včetně ekologické likvidace' Chladící systém bude mít
řízenou proměnlivou odparnou teplotu chladiva s možností automatického řízení na základě
venkovníteploty. Požadovaná min. záruka 60 měsíců

Rozsah a provedeníje zřejmý z Přílohy č. 3 - PD a soupis pracía dodávek

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy
nebo jména a příjmení, specifická označenízbožía služeb, které platípro určitou osobu, popřípadě
její organizačnísložku 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'

3. Místo a doba plnění
Fakultní nemocnice olomouc - budova M3
Termín zahájení do 14 dnů od písemné výzvy
Termín ukončení do 21dnů ode dne zahájení

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 dílčí plnění.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem L4.Lo.2oz2 v 10 hodin.
Nabídka musí být podána etektronicky 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 ekonomická výhodnost nabídky - nejnižší nabídková cena V Kč bez DPH

6. Technická kvalifikačníkritéria
Splnění technických kvalifikačních kritérií prokáže účastník, který předloží 3 referenční zakázky
obdobného charakteru a v min. objemu ve výši 0,5 mil. Kč bez DPH za jednu dodávku a realizované
v posledních 3 letech před zahájením zadávacíhořízení s uvedením jejich ceny a doby poskytnutía
identifi kace objed natele.
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obdobnou zakázkou Se rozumí dodávka a instalace chladícího zařízení s řízenou proměnlivou
odparnou teplotou chladiva.
Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního kritéria předloženÍm seZnamu
významných dodávek formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat za
dodavatele (kopie - scan - čestného prohlášení).

7. obchodní podmínky
Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zal<ázl<y obchodní podmírrky fornrou závazného
textu Smlouvy o dílu (SoD), která je součástÍzadávacídokunlentace jako Příloha č. 2.

Uchazeč doplnído textu smlouvy o dílo pouze údaje určerré k doplněrría tutéž snrlouvu vrátí .jako
součást nabídky zadavateli.
Návrh smlouvy musí být podepsán statutárnÍm orgánetn uchazeče v souladu s oprávněním jednat
jnténent uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci' ve l<teré je uchazeč
zapsán. Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podt'rrínek zadávacího řízení. V
tal<ovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena pro nesplrrění podmÍnek výzvy.

8. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat
/ Krycí list nabídkové ceny dle Přílohy č. 1.
/ Návrh smlouvy o dílo v závazné podobě dle Přílohy č' 2 - Smlouva o dílo.
/ Vyplněné soupisy prací a dodávek, které jsou součástí Přílohy č. 3 - PD a soupis prací a dodávek.

Do těchto výkazů uchazeč doplní pouze údaje určené k doplnění zakázáno měnit
či strán musí mít st ou struktur

(stránkv, popisy atp.). Musí být oceněny všechny položky v soupisu, žádná nebude vynechána,
sloučena nebo oceněna,,0"' Neakceptování požadavků Zadavatele Vtomto ustanovení bude
považováno za nesplnění zadávacích podmínek a nabídka nebude dále hodnocena.

/ Splněnítechnických kvalifikačních kritériídle odst. 6 této výzvy
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9. ostatní podmínky
Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavřenÍ smlouvy zrušit bez uvedenÍ důvodu.
Zadavatel si vyhrazuje právo před nebo v průběhu prováděnÍ změnit rozsalr požadovaných prací.
Zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č' 1"34l201'6 Sb. o zadávání veřejných zakázel< v
platném znění, l<romě ustanovení s 6 zákona o zadáváníveřejných zal<ázel<'

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, a to V
případě, dojde-li k předčasnému ukončení smlouvy. Na základě výše uvedeného může být
dodavatel, který při vyhodnocení veřejné zakázky skončil jako další v pořadí za vybraným
dodavatelem,vyzván emailem k uzavřenísmlouvy, a to Za ceny, které uvedlve své nabídce, a za
předpokladu, že splní další požadavky stanovené v zadávací dokumentaci. Splnění těchto
podmínek zadavatel vyhodnotí a vyhotoví o tomto zápis o splnění podmínek zadávací
dokumentace, který bude součástíspisu veřejné zakázky. V případě, že dodavatel dalšív pořadí
po vybraném dodavateli nepřistoupí na uzavření smlouvy dle předchozího odstavce, může být
osloven další dodavatel v pořadí a tento postup může být opakován, a to aŽ do doby, kdy budou
osloveni k uzavřenísmlouvy všichni dodavatelé, kteří podali nabídku do veřejné zakázky.
Celkovou nabídkovou cenu nelze označit jako přednrět obchodního tajemství. Celkovou
nabídkovou nelze cenu 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
zakázek, zejména pak transparentnosti výběru dodavatele, jakož i práva veřejnosti býti
informována o Ceně, která bude hrazena z veřejných rozpočtů.
Zadavatel upozorňuje, že v souladu s textem nařízení Rady (EU) 20221576, kterým se mění
nařízení(EU) č' 833/20L4 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 či orgánem se sídlem v Rusku;
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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 ozadávání veřejných zakázek, pokud představujívíce nežL0%
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, 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- Krycí list nabídkové
ceny této výzvy.

lng Tomáš Uv
ekonomický áměstek Fakultní nemocnice olomouc

Přílo Příloha č' 1- Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 3 - PD a soupis pracía dodávek
Příloha č. 4 - lnformace k elektronickému podání nabídek


