
(?*'**rrn*ŮCrutCr'

Fakultní nemocnice oIomouc vypisuje v souIadu s ust. $ 3t zákona 13412016 Sb. o zadávánÍ
veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu vz-2o2z-ooI081s názvem;

,,Dodávky dectů 2022"

1. lnformace o zadavateli:
Fakultnínemocnice olomouc, se sídlem |. P. Pavlova 18516,7]9 Oo olomouc, lČo: 0o09BB92
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlí|<em, Ph.D., ředitelem FNoL
kontaktní osoba: Kateřina Štýbnarová, tel. 588 444 g35, email: katerina'stybnarova@fnol.cz

2. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou průběžné dodávky dectů a nabrječek
vpředpokládaném množství 110 ks, a to dle Přílohy č. 2 _ Tabulka splnění minimálních
technických podmínek.

Zadavatel požaduje konkrétní typ zařízení z důvodu kompatibility se stávajícím HW a SW ve
FNoL (tel.ústředna Mitel MX-oNE), přičemž nejsou vyloučeny alternativní nabídky odpovídající
min. I00% technickým parametrům a funkcionalitám požadovaných dectů a licencím pro
připojení do stávajíciho systému dect. Alternativní nabídka nesmí pro provoz s telefonním
systémem Mitel MiVoice MX-oNE TS 6 a novějším vyžadovat žádné dalšílicence třetích stran.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost, úplnost a pravdivost v nabídce uvedených
technických specifikací, a to na náklady dodavatele. Uchazeč na základě ýzvy zadavatele dodá
do 5 pracovních dnů vzorek nabídnutého zařízen( k ověření funkcionalit a kompatibility
nabízeného zařizení. Pokud hodnotící komise vyhodnotí vzorek předmětu plnění jako
nevyhovující, tak zadavatel vyzve dalšího uchazeče veřejné zakázky v pořadí a stejným
způsobem bude ověřovat kvalitu nabídnutého předmětu plnění.

Dodávky budou realizovány v průběhu jednoho roku po částech na základě jednotlivých
objednávek. Uvedený počet zařízenÍ 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 ce{ého trvání
smluvního vztahu. Faktury budou vystavovány samostatně dle jednotlivých objednávek a
potřeb zadavatele.

Součástí je záruční doba v délce trvání min' 24 měsíců na kompletní zařízení včetně baterie a

nabíječky. V rámci záruční doby musí být garantovaná výměna za produkt ve stejné konfiguraci
nebo zprovozněrrí u zadavatele.

Nabídková cena bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy,
uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodnífirmy, názvy
nebo jména a příjmení, specifická označení zbož( a služeb, které platí pro určitou osobu,
popřípadě její organizační složku za pilznačné' patenty na vynálezy, užitné vzory, průmysIové
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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
Místo plnění: Fakultní nemocnice olomouc, odbor informatiky
Doba plnění: na dobu 12 měsíců ode dne podpisu smlouvy

4. Lhůta a místo pro podánínabídek
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 18. 10. 2022v 10 hodin.
Nabídka musí b'ýt podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele.
(www.eeord ion. czlna bid kaGORD ION/profil/f nol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č' 4 _ lnformace k podání
nabídek v elektronické podobě.

5. Hodnotící kritéría
Základním hodnotícím kritériem je nejniŽší nabídková Cena V Kč bez DPH.
Hodnotit se bude nabídková cena Z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, kteqi tvořípřílohu č. 1
této výzvy k podání nabídek.

6. obchodnípodmínky
Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného
textu kupnísmlouvy, která je součástízadávacídokumentace jako Příloha č. 3.

Uchazeč doplní do textu smlouvy pouZe údaje určené k doplnění a tutéž smlouvu vrátí jako
součást nabídky zadavateli. Dále také uchazeč vyplní přílohu č. 1ke smtouvě kupní, jež bude
obsahovat položkové členění a technické specifikace předmětu plnění.

Návrh smlouvy musí být podepsán statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněni.m
jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je
uchazeč zapsán. V případě, že nebude návrh smlouvy podepsán, nebude nabídka uchazeče
hodnocena. Změny ve smlouvě bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího
řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena pro nesp|nění podmínek
výzvy.

Nabídka musíobsahovat
vyplněnou přílohu č. 1 _ Krycí l|st nabídkové ceny
vyplněnou přílohu č. 2 _Tabulka splněníminimálních technických požadavků i
v elektronické podobě ve formátu .xls nebo .xlsx
návrh smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy i v elektronické
podobě ve formátu 'doc nebo .docx
konfigurační (produktové) listy nabízených zařízení (v českém, anglickém nebo
slovenském jazyce)

8. ostatní podmínky
Použitífiremních názvů číterminů či způsobů řešeníspecifických pro určitého výrobce
má pouze ilustrovat přÍklady vhodných řešení, ale požadavek neníomezen na nabídky
.1en těchto takto uvedených řešení. Dodavatelje oprávněn navrhnout ijiné, technicky a
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Prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice olomouc

Přílohy

I

kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky
zadavatele uvedené v zadávaci dokumentaci.
ZadavateI sl vyhrazuje právo zadáni zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení
d ůvod u.

Zadávaci řízení se neřídí ustanovením zákona č. 13412016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek v platném zněnr' kromě ustanoveni 5 6 zákona o zadávání veřejných zakázek.
Veškerá komunikace v rámci zadávacího řízení probíhá v českém jazyce. V připadě
komunikace v jiném 1azyce musibýt překlad do českého jazyl<a jejisoučástí. V případě
nesouladu znění českého a cizojazyčného textu se bere za směrodatný text v českém
jazyce.

Nabidka musíbýt zpracována a podána v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být
předloženy spolu s prostým překladem do českého jazyka. Výjimku tvoři doklady ve
slovenském 1azyce a doklady o vzdělánÍ v 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. CeIkovou
nabídl<ovou cenu nelze považovat za obchodni 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 ipráva veřejnosti býti informována o ceně, která bude hrazena z
veřejných rozpočtů'
Zadavatel upozorňuje, že v souladu S textem nařízení Rady (EU) 2O22l5]6, kteým se
měnínařízení(EU) č. 83312014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska
destabilizujicim situaci na Ukrajině, nesmí být smlouva uzavřena s:
jakýmkoli Ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem
či orgánem se sídlem v Rusku;
právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či
nepřímo vlastněny někteým ze subjektů uvedených v písmenu a) výše, nebo
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 zadáván( veřejných zakázek, pokud představují více než 10 %

hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.
Zadavatel na základě výše uvedeného požaduje, aby každý účastník garantoval, že v
případě výběru jeho nabidky, uzavřeni 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 dodavate| předložením čestného prohlášení, které je
součástí přílohy č. 1 - Krycí list nabídkové ceny této výzvy.

FAKULTilI }lEilOCllICE OLOilOUC@
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Příloha č' 1- Krycí list nabídkové ceny
Příloha č' 2 _ Tabulka splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 3 - Návrh kupnísmlouvy
Příloha č. 4 _ lnformace k elektronickému podání nabídek
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