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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE III.
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 zdravotnického vybavení pro LF
OU II.“
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:
Tímto žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k Veřejné zakázce: „Dodávka zdravotnického
vybavení pro LF OU II., část č. 5: Elektrokoagulace.“,
1. Zadavatel v odpovědi ze dne 29.6.2022 na Dotaz č.1 ohledně bateriové verze bezdrátového
pedálu uvádí, že „…nebude akceptovat bateriové řešení pedálu z důvodů budoucích vyšších
provozních nákladů.“
V souvislosti s výše uvedeným nabízíme garanci bezplatné výměny baterií po dobu 10 let provozu
a tím eliminaci dopadu na budoucí vyšší provozní náklady.
Bude toto řešení v kontextu původní odpovědi zadavatele akceptovatelné?
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Odpověď:
Zadavatel po posouzení tohoto dotazu upravuje znění svých požadavků v Příloze č. 1 – Technické
specifikaci předmětu plnění následovně:
-

Součástí dodávky je minimálně 1 ks nožního spínače dvojitého pro bipolární i monopolární
režimy s kabelem a minimálně 1 ks bezdrátového nožního spínače bezbateriového (bez
nutnosti nabíjení) nebo 1 ks bezdrátového nožního spínače v bateriové verzi za předpokladu,
že dodavatel garantuje bezplatnou výměnu baterií po dobu minimálně 10ti let provozu.

-

Minimálně 1 ks bezdrátového nožního spínače.

Výše uvedené změny zadavatel v technické specifikaci vyznačil oranžově.
V návaznosti na provedenou úpravu položky č. 5 – Elektrokoagulace v části 4 veřejné zakázky
zadavatel předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění.
V souladu s ustanovením § 98 odst. 5 a § 99 zákona a vzhledem k provedené úpravě zadávacích
podmínek zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku o
celou její původní délku, a to do 16.08.2022 do 10:00 hod.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.
V Ostravě dne
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