určeno všem dodavatelům, kteří si vyzvedli
Zadávací dokumentaci
V Dobřanech dne: 08.07.2011
Věc:
Poskytnutí dodatečných informací č. 4 k zadávacím podmínkám na základě žádosti
uchazeče
(ve smyslu ust. § 49 odst. 2 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Název veřejné zakázky:

Dodávka zdravotnických přístrojů a zařízení

Evidenční číslo veřejné zakázky:

60059009

Zadavatel:

Psychiatrická léčebna v Dobřanech
se sídlem nábřeží Ústavní 2, Dobřany, PSČ 344 01
IČ: 669792

Zadavatel shora specifikované veřejné zakázky tímto poskytuje na základně doručených
žádostí o poskytnutí dodatečných informací všem dodavatelům, kteří si vyzvedli zadávací
dokumentaci k veřejné zakázce, následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:
Dotaz č. 1:
Zadavatel v zadávací dokumentaci uvádí, že antidekubitní matrace aktivní má být vybavena
těmito technickými parametry.
-Potah snímatelný, omyvatelný, nepropustný a prodyšný
-Pulzní kompresor s tichým chodem
-Programovatelná ovládací jednotka pro různé provozní režimy
-Rozměry 120 až 150x 900x 2000mm
-Nosnost 150Kg
-CPR systém pro snadné vypuštění
-Předpokládaná životnost 5 let
-Pro léčbu dekubitů do III.stupně
-Hlasitost tichá
-Řízení plně automatické
-Časovač 3,5,10,20 min.
Rádi bychom se zeptali, zda je možné, nabídnout antidekubitální systém, který splňuje
všechny technické parametry s výjimkou časovače ve frekvencích 3,5,10,20 min. Nabízíme
kvalitní antidekubitální systém od přední světové značky KCI The Clinical Advantage
s časovačem aktivní terapie nastaveným z výroby ve frekvenci přefukování vzdušných buněk
po 15 minutách. Frekvence přefukování nastavena z výroby usnadňuje práci zdravotnického
personálu a zajišťuje dostatečnou prevenci proleženin u středně rizikových nemocných,
případně léčbu dekubitů III.stupně.
Je tento technický parametr pro zadavatele akceptovatelný?

Systém je složen z náhradních dílů tak, že jednotlivé vzdušné buňky lze koupit samostatně,
při poškození není třeba kupovat celý antidekubitální systém. Matraci lze odepnout jednotlivé
komponenty a je možno prát při teplotě 90°C v případě velkého znečištění. Nabízíme možnost
zapůjčení a vyzkoušení antidekubitálního systému pro lepší orientaci v tom, čím
antidekubitální matrace disponuje.

Odpověď na dotaz č. 1:
S odkazem na dodatečné informace č.2 zadavatel uvádí, že požaduje, aby aktivní matrace
obsahovala možnost jakéhokoliv časového nastavení. Proto nabídka matrace s časovačem
v jakémkoliv rozsahu (tedy i po 15 minutách) bude zadavatelem akceptována.
S pozdravem

MUDr. Vladislav Žižka
ředitel
Psychiatrická léčebna v Dobřanech

