určeno všem dodavatelům, kteří si vyzvedli
Zadávací dokumentaci
V Dobřanech dne: 13.07.2011
Věc:
Poskytnutí dodatečných informací č. 5 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:
Zadávací dokumentace:
2.3 Předmět veřejné zakázky
Ad) 2.3.1. Dodávka 30 ks baktericidních svítidel pevných vč. jejich montáže
-

možnost nastavení pracovního režimu pro každý den v týdnu

Dotaz:
Stačí, když hodiny rozlišují pracovní a víkendové dny a pro každou skupinu (pracovní,
víkendové) se dají nastavit 4 časy, tzn. 2 zapínací a 2 vypínací (celkem tedy 8 časů), nebo
požadujete, aby se dal nastavit každý den individuálně jinak.
Rozvody od vypínače ke světlu budou provedeny v liště nebo je připraven vypínač a vývod
síťového kabelu v místě montáže svítidla.
Odpověď na dotaz č. 1:
Správný výklad požadavku zadavatele je takový, že zadavatel požaduje, aby spínací hodiny
umožňovaly nastavení pracovního režimu individuálně na každý den v týdnu. Rozvody ke
svítidlu budou vedeny v liště.
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Dotaz č. 2:
Zadávací dokumentace:
2.3. Předmět veřejné zakázky
Ad) 2.3.2. Dodávka 15 ks baktericidních svítidel mobilních vč. jejich montáže
- možnost nastavení pracovního režimu pro každý den v týdnu
Dotaz:
Stačí, když hodiny rozlišují pracovní a víkendové dny a pro každou skupinu (pracovní,
víkendové) se dají nastavit 4 časy, tzn. 2 zapínací a 2 vypínací (celkem tedy 8 časů), nebo
požadujete, aby se dal nastavit každý den individuálně jinak.
Odpověď na dotaz č. 2:
Správný výklad požadavku zadavatele je takový, že zadavatel požaduje, aby spínací hodiny
umožňovaly nastavení pracovního režimu individuálně na každý den v týdnu.
Dotaz č. 3:
Zadávací dokumentace:
2.3. předmět veřejné zakázky
Ad) 2.3.9. Dodávka 60 ks aktivních matrací
- Časovač: 3,5,10,20 min a neustále
Dotaz:
U nastavení časovače 3,5,10,20 min je rozdíl mezi 3 a 5 minutami vzhledem k toleranci a
době nafouknutí na požadovaný tlak velmi malý a tím pádem bez účinku. Na rozdíl mezi 10 a
20 minutami, kde je mezera pro prevenci a léčbu dekubitů příliš veliká. Z těchto důvodů
navrhujeme časovač 5,10,15,20 minut, který používá mn. 90% výrobců a pokryje rovnoměrně
polohování od 5 až do 20 minut. Samozřejmostí je možnost „neustále“ nebo-li statický režim,
kdy jsou všechny vzduchové prsty nafouklé na stejnou hodnotu a tudíž se s pacintem
nepolohuje.
Odpověď na dotaz č. 3:
Správný výklad požadavku zadavatele je takový, že zadavatel požaduje, aby aktivní matrace
obsahovala možnost časového nastavení. Proto nabídka matrace s časovačem v rozsahu (tedy
intervalu 3 nebo 5 nebo 10 nebo 20 minut a v neustálém provozu) bude zadavatelem
akceptována.
Dotaz č. 4:
Zadávací dokumentace.
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8.2. Doporučená úprava nabídky
8.2.1. Členění nabídky, str. 21
Všechny uvedené dokumenty tvořící jedno vyhotovení kvalifikační části nabídky budou
pevně spojeny tak, aby při manipulaci s takto upraveným dokumentem nemohlo dojít
k výměně listů nebo jiným úpravám této části nabídky. To platí pro vyhotovení originálu
kopie této části nabídky.
Dotaz:
„To platí pro vyhotovení originálu kopie části.“ Tzn. platí pro vyhotovení originálu i kopie
nebo pouze kopie = vypadlo písmenko „i“.
Odpověď na dotaz č. 4:
Požadavek zadavatele na pevné spojení vyhotovení kvalifikační části nabídky uvedený v bodě
8.2.1. str. 21 zadávací dokumentace (viz výše) se vztahuje jak na vyhotovení originálu, tak i
kopii nabídky.

S pozdravem
MUDr. Vladislav Žižka
ředitel
Psychiatrická léčebna v Dobřanech
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