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

Zakázka:

„Harmonické skalpely pro Oblastní nemocnici Náchod“

Identifikační údaje zadavatele
podle smlouvy o spolupráci ze dne 14. 10. 2019.
Zadavatel č. 1
Podle článku 3.2 Smlouvy o spolupráci pověřený vystupovat za smluvní strany navenek vůči třetím subjektům, tj.
zejména vůči účastníkům zadávacího řízení:
Název

Královéhradecký kraj

Sídlo

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO

708 89 546

DIČ

CZ70889546

Zástupce

Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje

Ve věcech technických
Ing. Václav Nýč, tel.: +420 602 441 087, e-mail: vnyc@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Miroslav Michl, tel.: +420 736 521 905, e-mail: mmichl@kr-kralovehradecky.cz
Ve věcech veřejné zakázky
JUDr. Jana Mitrović, tel.: +420 495 817 453, e-mail: jmitrovic@kr-kralovehradecky.cz
Zadavatel č. 2
Název

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Sídlo

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

IČO

260 00 202

DIČ

CZ699004900
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Jednající

RNDr. Bc. Jan Mach, statutární ředitel

Ve věcech technických
Miroslav Bůžek, tel.: +420 602 705 408, e-mail: buzek.miroslav@nemocnicenachod.cz
Bc. Michaela Kapustová, tel.: +420 727 986 414, e-mail: kapustova.michaela@nemocnicenachod.cz
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:
Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“)
se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní, zadávanou v otevřeném řízení.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení, změnu a
doplnění zadávacích podmínek.

Dotaz č. 1:
Požadavek zadavatele: Frekvence v případě UZ cca 47 kHz.
Vzhledem k tomu, že generování UZ energie u námi nabízeného ultrazvukového skalpelu probíhá pomocí torzního
pohybu čepelky, soustředí se veškerá energie pouze mezi branže nástroje a neztrácí se do okolí. Proto je kmitočet
námi nabízeného přístroje 36 kHz dostatečný k vyvinutí potřebné energie pro bezpečnou koagulaci a řez. Bude
zadavatel akceptovat naši nabídku ultrazvukového skalpelu s frekvencí 36 kHz?
Odpověď č. 1:
Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku skalpelu s frekvencí 36 kHz.
Dotaz č. 2:
Požadavek zadavatele: Podpora 5 mm laparoskopických nástrojů a nástrojů pro otevřené výkony resterilizovatelných.
Námi nabízené 5 mm laparoskopické nástroje a nástroje pro otevřené výkony se skládají z části resterilizovatelné
(autoklávovatelné) a části jednorázové. V případě jednorázových nůžek je vždy zajištěna 100% funkčnost nástroje a
složení nástroje je velmi jednoduché a rychlé bez použití klíče systémem Plug´n Play. Bude zadavatel akceptovat naši
nabídku ultrazvukového skalpelu s nástroji částečně resterilizovatelnými?

Odpověď č. 2:
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Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku s částečně resterilizovatelnými nástroji.
Příloha:
p01a - Skalpely - Technická specifikace _rev01
p04 - Skalpely - Tab plnění požadavků _rev01

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.
Nová lhůta pro podání nabídek končí 26. 1. 2021 v 9:00 hodin.

V Hradci Králové 22. 12. 2020
JUDr. Jana Mitrović
na základě pověření
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