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Fakultrrí nemoctrice olomouc vypisLrje v souladu s ust. 5 3]. zákorra 1341201"6 Sb. o zadávání
veřejriých zakázek veřejnou zakázl<u malého rozsahu vz-20z2-00l061 s názvenr:

,,Dodávka All-in-one pracovních stanic"

1,. lnformace o zadavateli:
Fal<ultnítremocnice olonlouc, se sídlem l. P' Pavlova 18516,779 oo olomouc, lČo: 00098892
zastoupená: prof' MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNoL
korrtaktníosoba: Blanka Staňková, tel' 588 44 3B50, email: blanl<a.stanl<ova@fnol'cz

2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky All-in-one pracovních stanic (Alo) sestav
v předpokládaném počtu a v požadované minimální konfigurací uvedené v Priloze c ]- -
Kryc i_l ist_n a b i d kove_ce ny_a_ta b u I ka_s p I n e n i_m i n_te c h n_p o za d av ku.

Dodávky budou realizovány v průběhu jednoho roku po částech na základě jednotlivých
objednávek. Počct zařízcní uvcdcný v přílozc č. 1 Krycí list nabídkové ceny je stanovený jako
předpokládaný, to znamená, že zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu
plněníjednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých aktuálních potřeb bez penalizace
či jiného postihu Ze strany dodavatele. Dodavatel není oprávněn stanovit minimální
množstevní a finanční limit objednávky' Dodavatel bude garantovat nabídnutou cenu pro
objednávky během celého trvání smluvního vztahu. Faktury budou vystavovány samostatně
dle jednotlivých objednávek a potřeb zadavatele.

Součástíceny dodávky je záručnídoba na celou sestavu v délce trvání60 měsíců NBD on site
(následujícípracovníden v místě plnění). Všechny náklady v záručnídobě se servisem spojené
včetně dopravy, přepravy apod. nese dodavatel.

Pro nahlášení poruch dodavatel poskytne kontaktní místo. Podpora posl<ytovaná
prostřednictvím telefonní linky musí být dostupná v českém nebo slovenském jazyce v
pracovnídny minimálně v době od 9:00 do 16:O0 hod, emailem nepřetržitě.

Mechanické poškození slimové optické mechaniky bude dodavatel řešit jako záruční opravu
bez dalších nákladů pro zadavatele a v případě poruchy a výměny pevného disku, ponechá
prodávající vadný disk zadavateli.

Nabídková jednotková cena bude konečná,
kompletace, dopravy, uvedení do provoZu,
instru ktáž.

bude zahrnovat veškeré náklady včetně
likvidace obalového odpadu, bezplatnou

V případě, že součásti předmětu plnění nebudou splňovat minimální technické podmínky
stanovené zadávací dokumentací, taková nabídka nebude posuzována. Zadavatel si v případě
pochybností vyhrazuje právo ověřit správnost, úplnost a pravdivost v nabídce uvedených
technických specifikací, a to na náklady dodavatele. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje
právo na výpůjčku 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 předmětu plnění.
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3. Místo a doba plnění
Místo plnění: Fakultní nemocnice olomouc, Úsek informačních technologií
Doba plnění: na dobu 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy

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 18. 10. 2022v 10 hodin.
Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele.
(www.egord ion.czlna bid kaGO R D lO N/profil/fno l).

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

5. Hodnotící kritéria
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková 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. veškerých 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, dodání na místo plnění apod.

Daní z přidané hodnoty se pro Účely této veřejné zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše
odpovídá výšidaně z přidané hodnoty vypočtené dle zákona č.z35/2oo4 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídkách uvedena ve výši platné 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. obchodní podmínky
Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zal<ázky obchodní podmínky formou
závazného textu Smlouvy, která je součástí zadávací dokumentace jako Příloha č. 2.

Uchazeč doplní do textu smlouvy pouze údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátíjako
součást na bídky zadavateli.
Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním
jednat jménem uchazeče 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 uchazeče hodnocena pro nesplnění
podmínek výzvy.

7 Nabídka musí obsahovat
Vyplněnou a podepsanou Přílohu č.1 - Krycí list nabídkové ceny a tabulka splnění
min. techn. požadavků ve všech požadovaných položkách také v elektronické podobě
ve formátu .xls nebo .xlsx
návrh smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvyI

:, ;; :::r,\., I 1:.1!r,'il

'.i:i lti ..tii)rt.ir:. : ,,.,i] ,r'i:1.; .j.;: i
r..:rr. ..,, Ir:l.i i:r



r:AKU t TN í t! {_íVl O CN l CE'
OLOMOUC

I konfiguračnílist výrobce nabízené sestavy Alo včetně produktového čísla tak, aby se z
něj daly jednoznačně vyčíst požadované technické parametry konfigurace uvedené
v příloze č. 1

ostatnípodmínky
Použitífíremních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce
nrá pouze ilustrovat příklady vhodných řešení, ale požadavek neníomezen na nabídky
jen těchto takto uvedených řešení. Dodavatelje oprávněn navrhnout ijiné, technicl<y
a l<vaIitativně obdobné řešení, l<teré musí splňovat technicl<é a funkční požadavky
zadavatele uvedené v zadávací dol<umentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zal<ázl<y do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení
d ůvod u.

Zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 1'34l2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázel< v platném zněrrí, kromě ustanoverrí5 6 zákona o zadáváníveřejných zakázek.
Veškerá komunil<ace v rámci zadávacího řízení probíhá v česl<énr jazyce. V případě
komunikace v jiném jazyce musí být překlad do českélro jazyka jejÍ součástí' V případě
nesouladu znění českého a cizojazyčného textu Se bere za směrodatný text v českém
ja zyce.
Nabídka musÍbýt zpracována a podána v českém jazyce' Cizojazyčné doklady musíbýt
předloženy spolu s prostým překladem do českého jazyka. Výjimku tvoří dol<lady ve
slovenském jazyce a doklady o vzdělárrí v latinskénr jazyce, které mohou být bez
překladu. Výjimku dále tvoří techrrická dol<umentace (prospekty, l<atalogové listy
apod.), l<teré zadavatel může akceptovat také v anglíckém 1azyce,
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu dodavatele v průběhu plněníveřejrré zakázl<y,
a to v případě, dojde-li k předčasnému ukončenísmlouvy. Na základě výše uvedeného
může být dodavatel, který při vyhodnoceníveřejné zakázl<y sl<ončil jako dalšív pořadí
za vybraným dodavatelem, vyzván emailem k uzavření smlouvy, a to Za ceny, které
uvedlve své nabídce, a za předpokladu, že splnídalšípožadavl<y stanovené v zadávací
dokumentaci. Splněnítěchto podmínek zadavatelvyhodrrotía vyhotovío tomto zápis
o splnění podmínek zadávací dokumentace, který bude součástí spisu veřejné
zal<ázky. 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 opakovárr, a to až do doby, kdy budou osloverri k

uzavřenísmlouvy všichni dodavatelé, kteří podali nabídku do veřejné zakázky.
Celkovou nabídkovou cenu nelze označit jako předmět obchodnílro tajemství.
Celkovou nabídkovou nelze cenu považovat za obchodní tajemství a nelze ji
neuveřejnit. Cell<ovou 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 ipráva veřejnosti býti informována o ceně, která bude
hrazena z veřejných rozpočtů.
Zadavatel upozorňuje, že v souladu s textem nařízeníRady (EU) 2022/576, kterým se
mění nařízení (EU) č.833/201'4 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 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,

8.
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včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve
smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představujívíce než 10 % hodnoty
zakázky, nebo společně s nimi.

Zadavatel na základě výše uvedeného požaduje, aby každý účastník garantoval, že v případě
výběru jeho nabídky, uzavřeníSmlouvy a plněníveřejné 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.

ptoť, MUOI' Ronran Hsvllk, Ph'D,
. řctjih;l
|'nkulÍrr í l}at316x,,1|u oltltntru.;-

fAt{lJLTili ttEMocltloE oLoil{otle@
|.P. Pavlova í85/6
779 00 Olomouc

lng. Antonín Hlavinka
náměstek informačních technologií Fakultní nemocnice olomouc

Přílohy: Priloha-c_1_ Kryci_list_nabidkove_ceny_a-tabulka-splneni-min_techn_pozadavku
Priloha_c_2 - Navrh_kupni_smlouvy
P ri lo h a_c_3 -Ta b u I ka_vyko n u_C P U_22O92022
Priloha-c-4 - lnformace k elektronickému podání nabídek
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