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V Břeclavi 27. 1. 2020

Věc: Odpověď na dotaz k zadávací dokumentaci nadlimitní veřejné zakázky:
„Operační stůl“
Dotaz č. 1:
Zadavatel v technických požadavcích na operační stoly v části 5. uvádí požadavek na
„Elektrické ovládání hlavové opěrky“. Elektrické ovládání hlavové opěrky je
nestandardní funkcionalita, která není u těchto typů stolů běžně požadována a také
výrazně mění technický základ stolu, jelikož stůl musí disponovat dalším
elektromotorem. Tento požadavek je také spojen s vyšší pořizovací cenou. I takto
dimenzované operační stoly běžně disponují nastavitelnou opěrkou hlavy pomocí
plynových
pístů,
které
zaručují
plynulé
a
jednoduché
ovládání.
Námi nabízený operační stůl renomovaného německého výrobce disponuje
bezporuchovými plynovými písty, díky kterým je zaručeno přesné, plynulé a
jednoduché ovládání v dostatečném rozsahu + 45° / -45°. Bude zadavatel akceptovat
nabídku operačního stolu s výše popsanou nastavitelnou opěrkou hlavy, který splňuje
medicínský účel a použití?
Odpověď: Zadavatel trvá na zadaných technických parametrech, které uvedl
v zadávací dokumentaci na realizaci veřejné zakázky, a to konkrétně v příloze č. 1
výzvy k podání nabídek. V případě uvedených technických parametrů se jedná o
běžnou funkcionalitu a technická specifikace je dána požadavkem na snadné ovládání
celého stolu z jednoho místa a rovněž snadné napolohování stolu do základní pozice
pomocí jednoho tlačítka. Zajišťuje tak komplexní mobilitu a plnou variabilitu i během
zákroku a uspokojí tak náročné požadavky pro současnou moderní medicínu i bezpečí
pacienta.
Zadavatel má za to, že se jedná o technické řešení rozšířené, nespatřuje v něm žádné
prvky diskriminace, který by mohly zvýhodnit konkrétního dodavatele či skupinu
dodavatelů či být jinak v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. Zadavatel bude
akceptovat pouze řešení, které odpovídá zadávací dokumentaci, a to konkrétně
technickým parametrům uvedených v příloze č. 1 výzvy k podání nabídek.
Zadavatel uvádí, že trvá na technických podmínkách, které uvedl v zadávací
dokumentaci a nebude akceptovat nabídku operačního stolu, který neumožňuje
elektrické ovládání hlavové opěrky.
podepsal
Ing. Petr Digitálně
Ing. Petr Baťka
2020.01.27
Baťka Datum:
09:31:08 +01'00'

Ing. Petr Baťka
ředitel

