Všem dodavatelům

Ostravská univerzita
Dvořákova 7 / 701 03 Ostrava / Česká republika
telefon: +420 597 091 002
web: osu.cz
IČ: 61988987 / DIČ: CZ61988987
ID datové schránky: 37gj9fm
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú: 931761/0710

Vyřizuje: Bedrunková/sara.bedrunkova@osu.cz

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA 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:

„Dispečerský systém pro LF OU“
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:
Zadávací dokumentace hovoří o dodávce telefonní ústředny s třemi fyzickými telefonními přístroji a
jedním přenosným, viz bod 3.2.3 technické specifikace. Zároveň v tomto bodě uvádí, že mají být
nahrávány všechny hovory. S ohledem na způsob využití simulovaného pracoviště, mají být
nahrávány samostatně i přístroje lektora a přenosný telefon určený pro simulaci posádky?
Odpověď č.1:
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že nahrávány musí být všechny hovory ve kterých se účastní dvě
cvičná dispečerská pracoviště, ať už jsou příjmovou nebo volající stranou hovoru. Ostatní hovory
být nahrávány nemusí.
Dotaz č. 2:
V kapitole 3.4.2 technické specifikace v požadavku na funkcionalitu systému operačního řízení, bod
OŘ 18 se hovoří o „Oboustranné napojení na stávající systém zdravotnické dokumentace.“.
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Zadavatel tedy již vlastní licenci nějakého řešení systému zdravotnické dokumentace a dodavatel
má se pouze na tento integrovat?
Odpověď č.2:
Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že v kapitole 3.4.2 se chybně do specifikace dostalo slovo
„stávající“, ve všech jiných bodech je uvedeno, že zdravotnická dokumentace je součástí dodávky.
Korektní formulace uvedeného bodu je: „Oboustranné napojení na systém zdravotnické
dokumentace.“, zadavatel licenci zdravotnické dokumentace pro oblast ZZS nevlastní.
V návaznosti na provedenou úpravu kapitoly 3.2.3 a 3.4.2 zadavatel předkládá upravené znění
Přílohy č. 1 – Technická 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
27.08.2021 do 10:00 hod.
Ostatní ustanovení zadávací dokumentace nedotčená tímto vysvětlením se nemění.
V Ostravě dne ……….
Digitálně podepsal Darja Jarošová
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