Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1
(Dodatečná informace č. 1)

Název veřejné zakázky: „Automatický tlakový injektor kontrastní látky k CT pro Městskou nemocnici,

Dvůr Králové nad Labem“

Identifikační údaje zadavatele:
Název

Královéhradecký kraj

Sídlo

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO

708 89 546

DIČ

CZ70889546

Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení:
Mgr. Kateřina Machová, kamachova@kr-kralovehradecky.cz, +420 495 817 489

Profil zadavatele:
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích
příloh a případných změn.
Druh a režim veřejné zakázky:
jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZZVZ“), zejména v souladu se Směrnicí č. 3 Rady
Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup při zadávaní veřejných zakázek.
Zadavatel vydává v souladu s ustanovením § 98 ZZVZ vysvětlení a změnu zadávacích podmínek, a to následující:
Dotaz č. 1: „automatický troj pístový tlakový injektor kontrastní látky a fyziologického roztoku umístěný na pojízdném
stojanu: Nabízíme automatický tlakový injektor s peristaltickou pumpou umístěný na pojízdném stojanu, se dvěma
pozicemi na kontrastní látky a jednou pozicí na fyziologický roztok. Bude zadavatel takovou nabídku akceptovat?“
Odpověď na dotaz č. 1
Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.
Dotaz č. 2: „možnost nastavení tlakového limitu až 300 psi: Nabízíme možnost nastavení tlakového limitu až 250 psi.
Bude zadavatel takovou nabídku akceptovat?“
Odpověď na dotaz č. 2
Ano, zadavatel bude akceptovat toto řešení.

Na základě výše podaných vysvětlení se lhůta pro podání nabídek prodlužuje. Nová lhůta pro podání
nabídek končí dne 13. 1. 2020 ve 14:00 hodin.

Toto
vysvětlení
zadávací
dokumentace
bude
uveřejněno
na
https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Technická specifikace ve znění DI 1
Příloha č. 4 - Tabulka minimálních požadavků ve znění DI 1

V Hradci Králové 21. 12. 2020

Digitálně podepsal Mgr.

Mgr. Kateřina Kateřina Machová
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