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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
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 III.“
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 č. 1:
Zadavatel v technické specifikaci k VZ s názvem „Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU III.“
v části 9, položka č.10 Monitor pacientský vč. přídatného transportního monitoru:
Požaduje měření saturace krve oxidem uhelnatým SpCO. Tento parametr nelze nasimulovat.
Trvá zadavatel na tomto požadavku?
Odpověď č. 1:
Zadavatel po posouzení tohoto dotazu odstraňuje následující požadavek z technické specifikace:
-

měření saturace krve oxidem uhelnatým SpCO
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Dotaz č. 2:
Zadavatel v technické specifikaci k VZ s názvem „Dodávka zdravotnického vybavení pro LF OU III.“
v části 9, položka č.10 Monitor pacientský vč. přídatného transportního monitoru:
Zadavatel neuvedl žádné požadované příslušenství jako např. EKG kabely, manžetu k měření
NIBP apod. Bude zadavatel upravovat technickou specifikaci o tyto položky?
Odpověď č. 2:
Zadavatel po posouzení tohoto dotazu doplňuje následující požadavek na konkrétní seznam
příslušenství:
-

Požadované příslušenství: EKG kabely, manžeta pro měření krevního tlaku ve 3 velikostech,
saturační čidlo

V návaznosti na provedenou úpravu položky č. 10 – Monitor pacientský vč. přídatného transportního
monitoru v části 9 veřejné zakázky zadavatel předkládá upravené znění Přílohy č. 1 – Technické
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 07.09.2022 do 10:00 hod.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.
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