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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1.1. Název veřejné zakázky:

„Vybavení urologie LF OU – I./2“

1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení

Na základě žádosti účastníka veřejné zakázky poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací
dokumentace podle ustanovení § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).
Dotaz č. 1:
U položky č. 5 Set pro endoresekční výkony v 95. řádku specifikace uvádí zadavatel požadavek „VFkabel pro ESW-400, bipolární, minimálně 3,5 m“. Dle veřejně dostupných informací medicínský
přístroj ESW-400 ani kabel pro ESW-400 neexistuje. Chápe účastník správně, že se jedná pouze o
administrativní chybu (překlep), a že zadavatel poptává „VF-kabel pro ESG-400, bipolární,
minimálně 3,5 m“?
Odpověď č. 1:
Zadavatel po posouzení žádosti účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace uvádí, že se jedná o
administrativní chybu, zadavatel požaduje VF-kabel pro ESG-400, bipolární, minimálně 3,5 m.
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Dotaz č. 2:
U položky č. 6 Set pro PEK ve 114. řádku specifikace uvádí zadavatel požadavek „Cytoskopický
plášť, minimálně 21 Fr., vč. obturátoru“. Z povahy celkové specifikace setu pro PEK však vyplývá,
že se jedná o administrativní chybu (překlep), a že zadavatel poptává Cystoskopický plášť,
minimálně 21 Fr., vč. obturátoru“. Je tento předpoklad účastníka správný?
Odpověď č. 2:
Zadavatel uvádí, že se jedná o administrativní chybu, zadavatel požaduje Cystoskopický plášť,
minimálně 21 Fr., vč. obturátoru.
Dotaz č. 3:
U položky č. 6 Set pro PEK ve 117. řádku specifikace uvádí zadavatel požadavek „Extrakční kleště,
minimálně 7 Fr., minimálně 4 mm pracovní kanál“. Chápe účastník správně, že se jedná o
administrativní chybu a vzhledem k podobnosti v dalším textu specifikace poptává zadavatel stejně
jako ve 145. Řádku u položky č. 7 Set pro urologii „Extrakční kleště, minimálně 7 Fr. x 330 mm“?
Odpověď č. 3:
Zadavatel uvádí, že se jedná o administrativní chybu, zadavatel požaduje Extrakční kleště,
minimálně 7 Fr. o délce 330 mm.
Dotaz č. 4:
U položky č. 7 Set pro urologii ve 121 - 122. řádku specifikace uvádí zadavatel požadavky „Obturátor
pro vnější shaft, minimálně 25 Fr., rotační, s pracovním kanálem minimálně 2 ventil, proplach-sání
pro použití jako single-flow“ a „Kompaktní cytoskop“. Chápe účastník správně, že došlo vlivem
administrativní chyby k částečnému sloučení textu a z praxe by se snad mohlo jednat o tyto 2
položky:
1. „Obturátor pro vnější shaft 25 Fr. s pracovním kanálem“
2. „rotační 2ventil, proplach-sání pro použití jako single-flow kompaktní cystoskop“
Odpověď č. 4:
Zadavatel uvádí, že se jedná o standardní 2 součástky flexibilního cystoskopu:
• Obturátor pro vnější shaft, minimálně 25 Fr. s pracovním kanálem;
• Rotační 2ventil, proplach-sání pro použití jako single-flow kompaktní cystoskop.
Dotaz č. 5:
U položky č. 7 Set pro urologii ve 143. řádku specifikace uvádí zadavatel požadavek „Optický
obturátor pro minimálně 22,5 Fr. cytoskop“. Z povahy celkové specifikace setu pro urologii však
vyplývá, že se jedná o administrativní chybu (překlep), a že zadavatel poptává Optický obturátor pro
minimálně 22,5 Fr. cystoskop“. Je tento předpoklad účastníka správný?
Odpověď č. 5:
Zadavatel uvádí, že se jedná o administrativní chybu, jedná se o Optický obturátor pro minimálně
22,5 Fr. cystoskop.
V návaznosti na charakter provedených změn zadávací dokumentace zadavatel předkládá rovněž
upravené znění Přílohy č. 1 – Technické specifikace předmětu plnění.

V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích
podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku do
07.04.2021 do 10:00 hod.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.
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