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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.
1.1. Název veřejné zakázky:
1.2. Identifikační údaje o zadavateli
Název:
Sídlo:
IČ:
1.3. Veřejná zakázka podle předmětu:
1.4. Druh zadávacího řízení:

„Dodávka endoskopické techniky a
přístrojového vybavení pro LF OU“
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
61988987
Veřejná zakázka na dodávky
Otevřené řízení, nadlimitní

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:
Vážení,
tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k VZ s názvem "Dodávka endoskopické
techniky a přístrojového vybavení pro LF OU", část 7 - Elektrokoagulace. Náš dotaz zní následovně:
Součástí dodávky je minimálně 1 ks nožního spínače dvojitého pro bipolární i monopolární režimy s
kabelem a minimálně 1 ks bezdrátového nožního spínače bezbariového (bez nutnosti nabíjení).
Bude zadavatel akceptovat minimálně 1 ks nožního spínače dvojitého pro bipolární i monopolární
režimy s kabelem a minimálně 1 ks nožního spínače s kabelem (bez nutnosti nabíjet)? Nožní spínač
s kabelem je alternativní technické řešení plnící stejný medicínský účel. Požadavek na nožní spínač
bezdrátový omezuje počet účastníků a nemá vliv na klinické použití.
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Odpověď:
Zadavatel k tomu dotazu uvádí, že trvá na svých požadavcích uvedených v technické specifikaci.
Tento požadavek je uveden z důvodu uživatelského komfortu a bezpečnosti práce na pracovišti.
Vzhledem k zamýšlenému využití a zejména počtům studentů, kteří se budou na pracovišti
vyskytovat, není další kabeláž od druhého nožního spínače žádaná. Hrozí tím větší riziko úrazů na
pracovišti. Zadavatel si je vědom, že nabízená varianta řešení dodavatele nemá vliv na klinické
použití a je to pouze alternativní technické řešení, nicméně zadavatel nebude využívat
elektrokoagulaci pro klinické použití nýbrž pro simulační výuku.
Tímto vysvětlením zadávací dokumentace nebyla provedena změna zadávacích podmínek.
V Ostravě, dne
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