DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 6

Název veřejné zakázky:

UniMeC - Přístrojové vybavení - 2. vlna

Název zadavatele:
Dotčená součást
sídlo:

Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
Praha 13. února 2014

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci
vztahující se k veřejné zakázce s názvem „UniMeC - Přístrojové vybavení - 2. vlna“,
zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách
DOTAZ č. 1
Část 2 – Vybavení operačních sálů I
Přístroj č. 076-029
Bipolární pinzeta:
Zadavatel požaduje u vysokofrekvenčního generátoru:
Bezdrátové nožní ovládání
Bezdrátové nožní ovládání vysokofrekvenčního generátoru je nestandardní
řešení, které nabízí pouze jediná firma na trhu.
Zastupujeme
renomovaného
výrobce,
který
se
specializuje
v oblasti
elektrochirurgie a stejný a stejný medicínský účel řeší jiným technickým
způsobem. Námi dodávané nožní ovládání je spojeno s vysokofrekvenčním
generátorem kabelem. Propojení pomocí kabelu zaručuje jistotu kvalitního a
ničím nerušeného signálu z ovladače do přístroje. Z tohoto důvodu používají
kabelové propojení i další renomovaní výrobci.
Připustí zadavatel nabídku výše uvedeného připojení nožního ovládání
kabelem?
Odpověď:
Zadavatel trvá na bezdrátovém nožním ovládání z důvodů nutnosti vyhovět vysokým
hygienickým nárokům, proto nepřipouští připojení nožního ovládání kabelem. Samostatné
bezdrátové ovládání nevyrábí pouze jediný výrobce a lze jej v podstatě k jakémukoliv
přístroji připojit například na principu blue-tooth.
DOTAZ č. 2
Část 2 – Vybavení operačních sálů I
Přístroj č. 076-037
HF generátor, ligasure, argon:
Zadavatel požaduje u vysokofrekvenčního generátoru:
Bezdrátové nožní ovládání
Bezdrátové nožní ovládání vysokofrekvenčního generátoru je nestandardní
řešení, které nabízí pouze jediná firma na trhu.

Zastupujeme
renomovaného
výrobce,
který
se
specializuje
v oblasti
elektrochirurgie a stejný a stejný medicínský účel řeší jiným technickým
způsobem. Námi dodávané nožní ovládání je spojeno s vysokofrekvenčním
generátorem kabelem. Propojení pomocí kabelu zaručuje jistotu kvalitního a
ničím nerušeného signálu z ovladače do přístroje. Z tohoto důvodu používají
kabelové propojení i další renomovaní výrobci.
Připustí zadavatel nabídku výše uvedeného připojení nožního ovládání
kabelem?
Odpověď:
Zadavatel trvá na bezdrátovém nožním ovládání z důvodů nutnosti vyhovět vysokým
hygienickým nárokům, proto nepřipouští připojení nožního ovládání kabelem. Samostatné
bezdrátové ovládání nevyrábí pouze jediný výrobce a lze jej v podstatě k jakémukoliv
přístroji připojit například na principu blue-tooth.
DOTAZ č. 3
Část 16 – Fyziologie zvířat
Přístroj č. 076-007
Elektrokauter
Zadavatel požaduje u vysokofrekvenčního generátoru:
Řízení přístroje přesným krystalem na běžné frekvenci – 400 – 500 kHz
Připustí
zadavatel
nabídku
elektrochirurgického
přístroje
řízeného
mikroskopem?
Odpověď:
Zadavatel nabídku elektrochirurgického přístroje řízeného mikroskopem nepřipouští, je
požadován elektrokauter s řízením kmitočtu krystalem (pracovní kmitočet cca 460 kHz).
DOTAZ č. 4
Část 24 – Chirurgická komplexní věž
Přístroj č. 076-001
Komplexní věž
Multioborový zdroj vysokofrekvenčního proudu – 1ks
Zadavatel požaduje u vysokofrekvenčního generátoru:
Funkce automatického odsávání mlhy a kouře ve spojení s insuflační jednotkou
Rozumíme tomu správně, že zadavatel požaduje vysokofrekvenční generátor
s pumpou pro automatické odsávání mlhy a kouře?
Odpověď:
Ano, zadavatel požaduje vysokofrekvenční generátor s pumpou pro automatické odsávání
mlhy a kouře.
DOTAZ č. 5
Část 24 – Chirurgická komplexní věž
Přístroj č. 076-001
Komplexní věž
Zadavatel požaduje u videoprocesoru s klávesnicí:
 předvolba nastavení pacientských dat minimálně pro 40 pacientů s údaji:
číslo pacienta, datum narození, věk, pohlaví, datum záznamu, čas, číslo
obrázku, videonastavení, nastavení zobrazení, fyzická indikace,

komentář, možnost ovládání nastavení z endoskopu přes nejméně 3
programovatelná tlačítka a 2 pedály / volba funkcí: uživatel, zdroj
obrazu, nastavení tonů barev, zmrazení, zvýraznění obrazu, expozice
obrazu, PiP etc tec
Databáze pacientských dat je standardně součástí systémů pro záznam a přenos
digitálních dat (obrazových i textových), které zajišťují propojení operačních
sálů s nemocničním informačním systémem. Lze nabídnout videoprocesor
s možností vkládání aktuálních pacientských dat bez databáze?
Odpověď:
Zadavatel požaduje databázi jako součást přístroje, neboť nemůže data stahovat a
ukládat on-line.
DOTAZ č. 6
Část 24 – Chirurgická komplexní věž
Přístroj č. 076-001
Komplexní věž
Zadavatel požaduje u videprocesoru s klávesnicí: … možnost ovládání nastavení
z endoskopu přes nejméně 3 programovatelná tlačítka a 2 pedály / volba
funkcí: uživatel, zdroj obrazu, nastavení tónů barev, zmrazení, zvýraznění
obrazu,
zoom,
speciální
nastavení
světla,
šipka
monitoru,
stopky,
charakteristika obrazu, expozice obrazu, PiP etc tec
Námi dodávané videoprocesory umožňují ovládání těchto funkcí pomocí
dálkového ovladače. Připustí zadavatel nabídku videoprocesoru s možnosti
ovládání funkcí dálkovým ovladačem a ne pedály?
Odpověď:
Ano, zadavatel připouští ovládání uvedených funkcí dálkovým ovladačem.
DOTAZ č. 7
Část 24 – Chirurgická komplexní věž
Přístroj č. 076-001
Komplexní věž
Zadavatel požaduje u HD kamerové hlavy pro laparoskopické optiky
 musí být vybavena min. 3 tlačítky pro ovládání funkcí kamerové jednotky
(funkce tlačítek: foto/kamera, zoom, ostření)
Námi dodávané kamerové hlavy umožňují pomocí tlačítek ovládat čtyři
programovatelné
funkce
(včetně
zadavatelem
požadovaných
funkcí
foto/kamera, zoom, ostření). K ovládání slouží dvě tlačítka, každé se dvěma
funkcemi. Připustí zadavatel toto technické řešení?
Odpověď:
Ano, zadavatel připouští uvedené technické řešení.
DOTAZ č. 8
Část 24 – Chirurgická komplexní věž
Přístroj č. 076-001
Komplexní věž
Zadavatel požaduje u Xenonového zdroje studeného světla



záložní halogenová lampa alespoň 12V/35W s automatickým náběhem při
poruše hlavní lampy
Záložní lampa byla součástí starší halogenových typů zdrojů světla, u kterých
mohlo dojít k výpadku zdroje světla v průběhu operace. Moderní xenonové
zdroje světla jsou techniky řešené tak, že k poruše xenonové výbojky během
svícení (tj. během operace) nedochází.
Připustí zadavatel nabídku moderního xenonového zdroje světla bez záložní
halogenové lampy?
Odpověď:
Zadavatel takovéto řešení nepřipouští, neboť riziko poruch - které si zadavatel nemůže
vzhledem k charakteru práce dovolit - nelze zcela vyloučit.
DOTAZ č. 9
Část 24 – Chirurgická komplexní věž
Přístroj č. 076-001
Komplexní věž
Zadavatel požaduje u Insuflátoru:
 Integrovaná funkce automatického odsávání mlhy a kouře při koagulaci
Lze nabídnout insuflátor s aktivním odsáváním kouře spouštěným nožním
pedálem?
Odpověď:
Zadavatel trvá na automatickém odsávání mlhy a kouře při koagulaci, proto nelze
připustit navrhované řešení. Při chirurgických výkonech je vzhledem k charakteru práce
požadováno automatické spouštění nezávislé na obsluze.
Dotaz č. 10
příloha 1 A Přehled přístrojů, 16. část dle přiloženého textu a to:
Je minimální požadovaná kapacita pro produkci ultračisté vody opravdu 1litr za
minutu, nemá tam být 1 litr za hodinu?
Přístroj č. 076-081 Zařízení pro přípravu ultračisté vody
Odpověď:
V případě parametru „Produkce ultračisté vody“ měl zadavatel na mysli rychlost toku
(průtok) ultračisté vody z přístroje. Minimální požadovaná výše tohoto parametru je 1
l/min.
Společnost OTIDEA a.s. je pověřena výkonem zadavatelských činností na základě
mandátní smlouvy a plné moci. Uchazeči jsou povinni využít ke komunikaci a podávání
veškerých dokumentů pouze osoby oprávněné zastupovat zadavatele na základě
mandátu, tj. společnost OTIDEA a.s., Václavské náměstí 11, 110 00 Praha 1.
S pozdravem
Mgr. Kateřina Koláčková

