Vyřizuje: Ing. Vladimír Duchoň
Tel. +420 495 83 2512
V Hradci Králové dne 16. 4. 2021

Výzva k podání nabídky
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA malého rozsahu na služby dle ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „zákon“):

„Nájem školících prostor pro kurz ATLS 2021“
Vážení,
Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen „zadavatel“) si Vás dovoluje vyzvat k podání
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Pronájem školících prostor pro kurz
ATLS 2021“.

a) Identifikační údaje veřejného zadavatele
Zadavatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sídlem: Sokolská 581, Hradec Králové – Nový Hradec Králové, PSČ 500 05
Zastoupený: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ředitelem
IČ: 00179906
DIČ: CZ00179906
b) Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Kód CPV: 70220000-9 – Pronájem nebo leasing nebytových nemovitostí
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění školících prostor pro kurz „The Advanced
Trauma Life Support®“ (dále jen „ATLS“).

c) Zadávací dokumentace
Kompletní zadávací dokumentace včetně všech příloh je k dispozici ke stažení na profilu
zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK
a na portálu
www.esfcr.cz.
!!!UPOZORNĚNÍ!!!
Nově jsou avíza o uveřejnění nových dokumentů k příslušnému zadávacímu řízení na profilu
zadavatele zájemcům automaticky zasílána pouze v případě, že si účastník stáhne z profilu
zadavatele alespoň jeden dokument (v rámci předmětné veřejné zakázky) jako registrovaný
a současně přihlášený zájemce. V případě zájmu o účast v daném zadávacím řízení
doporučuje zadavatel stáhnout dokumentaci k veřejné zakázce až po přihlášení zájemce
do systému.
Zadávací dokumentace, informace k textu zadávací dokumentace a odpovědi na dotazy
k zadávací dokumentaci budou uveřejňovány rovněž na portálu www.esfcr.cz . Na tomto
portále budou zveřejněny i informace o výsledku resp. zrušení výběrového řízení, případně o
vyloučení nabídky z dalšího posuzování.
V případě žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace se obracejte na Ing. Vladimíra
Duchoně, vedoucího oddělení veřejných zakázek, tel. +420 495 832 512, e-mail:
vladimir.duchon@fnhk.cz.
d) Místo, doba a způsob podání nabídek:
Lhůta pro podání nabídek je zadavatelem stanovena do 4. 5. 2021, do 10:00 hod.
Nabídky se podávají písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem
stanoveného elektronického nástroje (dále jen "nabídka v elektronické podobě") nebo v
listinné podobě.
Nabídka, která nebyla zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek, se nepovažuje za
podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
Nabídky v listinné podobě je možno podávat osobně nebo doporučeně poštou na adresu Ing.
Vladimír Duchoň, oddělení veřejných zakázek, budova č. 29, Fakultní nemocnice Hradec
Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové, a to v pracovních
dnech od 8:00 do 14:00 hodin., nejpozději však ve lhůtě pro podání nabídek.
Nabídku v listinné podobě jsou účastníci povinni podat v uzavřené neporušené obálce či
v jiném vhodném obalu, označené „NABÍDKA – Nájem školících prostor pro kurz ATLS
2021 – NEOTEVÍRAT před uplynutím lhůty pro podání nabídek“ a na uzavření
zabezpečené proti neoprávněnému otevření. Na obálce musí být uvedena kontaktní adresa
účastníka, který nabídku podal.

Uzavřenou obálkou či obalem se pro účely tohoto zadávacího řízení rozumí opatření obálky
resp. obalu na uzavření podpisem a případně razítkem účastníka, a to tak, aby obálku či obal
nebylo možné jakýmkoliv způsobem neoprávněně otevřít, aniž by došlo k poškození výše
uvedených ochranných prvků.
Nabídky podané v elektronické podobě musí být podány prostřednictvím profilu
zadavatele, dostupného z adresy https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK.
Nabídka podaná v elektronické podobě musí být opatřena elektronickým podpisem.

S pozdravem

Ing.
Vladimír
Duchoň

Digitálně podepsal Ing. Vladimír
Duchoň
DN: cn=Ing. Vladimír Duchoň,
givenName=Vladimír, sn=Duchoň,
c=CZ, title=Nduchovla, o=Fakultní
nemocnice Hradec Králové,
ou=8772, serialNumber=ICA 10457264
Datum: 2021.04.16 11:46:12 +02'00'

Ing. Michal Filip
Obchodní náměstek
Podepsal v zastoupení Ing. Vladimír Duchoň

Přílohy:
Zadávací dokumentace
Příloha č. 1 – Cenová nabídka
Příloha č. 2 – Návrh nájemní smlouvy
Příloha č. 3 – Krycí list
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení k základní způsobilosti
Všechny přílohy této výzvy v el. podobě jsou ke stažení na profilu zadavatele a portálu
www.esfcr.cz.

