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Projekt: „Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů“ 
Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016332 
 
 

Výzva k podání cenové nabídky 
„Výroba pamětní desky pro zajištění publicity projektu  
Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů“ 

 
V souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen zákon), Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu.  
 
 

1. Identifikační údaje zadavatele 

Zadavatel 
Název Fakultní nemocnice Olomouc 
Sídlo I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc 

Zastoupený  prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph. D., ředitelem 

Kontaktní 
údaje 

Kontaktní osoba Ing. Veronika Jeřábková 
Telefon + 420 588 444 942 
E-mail veronika.jerabkova@fnol.cz 

 

2. Identifikace veřejné zakázky  
Název veřejné zakázky:         Výroba pamětní desky pro zajištění publicity projektu  
                                               Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů 
Druh veřejné zakázky:  veřejná zakázka malého rozsahu 
Předpokládaná hodnota: 5 000,-Kč bez DPH 
 

3. Předmět veřejné zakázky  
Technické parametry pamětní desky: 

- Minimální rozměry pro pamětní desku jsou 0,3 x 0,4 m. 
- Materiál na výrobu pamětní desky: stříbrný eloxovaný hliník, povrchová úprava 

broušená nerez. 
- Text uvedený na desce: gravírováním, černá barva textu  

Na pamětní desce bude uvedeno: 
- Název projektu „Modernizace pracovišť operačních a akutních oborů“, 

Hlavním cílem projektu je obměna a modernizace zdravotnických přístrojů, jejich 
sestav a příslušenství Fakultní nemocnice Olomouc. 
 

Musí obsahovat prvky povinné publicity – loga. Grafický podklad pro zpracování pamětní 
desky je v Příloze č. 1 této výzvy. 
 
Dodání pamětní desky na adresu zadavatele nejpozději do 10.11.2022. 
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4. Hodnocení nabídek 
Základním hodnotícím kritériem je výše nabídkové ceny. Jako nejvýhodnější nabídka bude 
vyhodnocena nabídka toho uchazeče, jehož celková nabídková cena včetně DPH bude nejnižší. 
 

5.  Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 
Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách v členění: 

 nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH) 
 sazba a výše DPH 
 celková nabídková cena včetně DPH. 

 
Nabídka bude zpracovaná za kompletní dodávku dle zadání včetně DPH, s tím že DPH bude 
vyčísleno zvlášť, cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady, včetně kompletace, 
dopravy, instalace a likvidace obalového odpadu. 
Nabídková cena bude uvedena v české měně (CZK) a bude stanovena jako celková, 
maximální a nepřekročitelná. 
 

6. Požadavky na zpracování, předložení nabídky, lhůta pro podání nabídky 
Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém jazyce, zaslána e-mailem na adresu 
veronika.jerabkova@fnol.cz.   
 
Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 19.10.2022. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky zrušit bez uvedení důvodu. Zakázka bude řešena 
formou objednávky, dodávka zhotovené pamětní desky nejpozději do 10.11.2022, platba na 
základě faktury po splnění dodávky se lhůtou splatnosti faktury do 30 dnů. 
Faktura musí obsahovat registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016332. 
 
Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Prodávající je povinen minimálně do konce 
roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu  
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost 
 
Zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných 
zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 
 
V Olomouci dne 4.10.2022 
 
 
Fakultní nemocnice Olomouc 


