DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 9

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 24. 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 č. 2 Vybavení OP sálů I
Přístroj: 076-032 a 076-033
Zadavatel požaduje ½ kontejner s rozměry 280 * 280 *200 mm
To neodpovídá velikosti a množství nástrojů.
Je možné nabídnout velikost 596 * 275 * 140 mm nebo 596 * 275 * 160 mm?
Zadavatel požaduje rozměr sterilizačního koše 255 * 245 * 70 mm.
Je možné nabídnout velikost 515 * 245 * 60 mm?
Bude zadavatel akceptovat u velikosti instrumentária a ostatních přístrojů části
č. 2 toleranční rozsah +-10%?
Odpověď:
Požadované rozměry uvedené v technické specifikaci odpovídají sterilizátoru, nelze tedy
akceptovat jiné rozměry. Nástroje, které jsou větší, budou sterilovány v jednorázovém
obalu, tzv. steriluku.
Dotaz č. 2
Část č. 4 Vybavení operačních sálů III
Přístroj č. 076-038 Operační stůl
Počet kusů: 3
Ze zadání není patrná požadovaná konfigurace operačních stolů, není
specifikován
počet
výměnných
systémových
operačních
desek,
není
specifikován počet transportérů.
Mohl by zadavatel konkrétně specifikovat skladbu 3 ks operačních stolů a
příslušenství?
V zadání jsou uvedeny jmenovitě parametry:
- výškové nastavení
- 725 – 1215 mm (490 mm)
- povolené max. zatížení - 360 kg (+20 kg příslušenství)
Odpověď:
Zadavatel má za to, že požadovaná konfigurace operačních stolů
dokumentací jednoznačně definována v příloze 1B zadávací dokumentace.

je

zadávací

Dotaz:
Tyto parametry odpovídají, dle nám dostupných informací, parametrům
jediného konkrétního produktu, tudíž se nám jeví jako diskriminační.
Umožní zadavatel obdobné řešení, např. pro funkci výškový zdvih parametry
obdobné, nebo dokonce kvalitnější – např. 616 – 1.166 mm (550 mm) nebo 639
– 1.139 mm (500 mm)?
Odpověď:
Nabízené stoly mají sice vyšší rozsah nastavení, pro zadavatele je však jedním z velmi
důležitých parametrů maximální zdvih. Zadavatel trvá na maximálním zdvihu alespoň
1 215 mm. Parametr výškového nastavení (min. 725 až 1 215 mm) byl stanoven nejen
s ohledem na pracovní podmínky operatérů, ale i na výšku dalších přístrojů a
přístrojových sestav.
Dotaz č. 3
V zadání je uvedeno „…. Napojování jednotlivých sekcí desky s jednoduchými
západkami – dotahování šrouby apod. není přípustné….“ – tato formulace
eliminuje a diskriminuje řadu uchazečů, je účelově určující k parametrům
určitého výrobce, přičemž nepřipouští plnohodnotná obdobná řešení, která jsou
celosvětově užívána. Parametr napojování jednotlivých sekcí desky jiným
způsobem nežli západkami žádným způsobem nelimituje funkční vlastnosti a
uživatelský standard operačního stolu, naopak umožňuje používat vždy
bezpečnější zajišťování segmentu operační desky šroubovou aretací.
Umožní zadavatel nabídnout zájemcům obdobné řešení?
Odpověď:
Zadavatel umožní uchazečům nabídnout obdobné řešení, tedy i s dotahováním šrouby.
Dotaz č. 4
Část č.5.Vybavení operačních sálů IV
Přístroj č. 076-039 Systém stropních operačních lamp
Počet kusů: 3
V zadání jsou uvedeny jmenovitě, bez připuštění tolerance parametry:
Hlavní světlo
- intenzita podle Ec – boost režim
- 150 000 lx
- index podání červené barvy CRI Ra - 95
Satelitní světlo
- intenzita podle Ec
- 120 000 lx
Proč zadavatel v době maximálního tlaku na úsporu a efektivní využití přístrojů
snižuje zadáním standardní technické požadavky na úroveň, která u technologie
operačních svítidel není obvyklá? Dle nám dostupných informací se domníváme,
že parametr boost režim eliminuje a diskriminuje řadu uchazečů, je účelově
určující k parametrům určitého výrobce, přičemž nepřipouští obdobná řešení,
která jsou celosvětově užívána.
Parametr svítidla bez boost režimu žádným způsobem nelimituje uživatele
operačního svítidla, pokud hodnota osvitu dosahuje minimálně stejné nebo
dokonce vyšší hodnoty osvitu. Umožní zadavatel obdobné řešení? Umožní
zadavatel u hlavního svítidla již v základním provedení vyšší intenzitu osvitu

podle Ec, a to bez diskriminační a eliminační funkce „boost režim“, která u
kvalitních operačních svítidel není vůbec potřeba?
Umožní zadavatel u satelitního světla – vyšší intenzitu podle Ec?
Umožní zadavatel kvalitnější hodnoty všech uvedených indexů – jak pro hlavní
tak i pro satelitní svítidlo?
Odpověď:
Zadavatel připouští kvalitnější hodnoty všech uvedených indexů pro hlavní i satelitní
svítidlo (hodnoty uvedené v zadávací dokumentaci jsou označeny jako minimální), stejně
tak se připouští vyšší intenzita podle Ec u satelitního světla. Pokud intenzita hlavního
světla podle Ec dosáhne požadované hodnoty minimálně 150 000 Lx, boost režim není
nutný.
Dotaz č. 5
V zadání je uvedeno: „kopule operačního světla, monitor a kamera lze
jednoduše demontovat a namontovat bez použití nástrojů“
Dle nám dostupných informací se domníváme, že z důvodu formulace identické
k jedinému konkrétnímu produktu se jedná o diskriminační a eliminační popis. V
parametru jednoduché demontáže a montáže kopule operačního světla a
monitoru bez použití nástrojů (umožňující provádět „libovolně a jednoduše“
tuto činnost personálu na operačním sále) by bylo možné navíc spatřovat
nezanedbatelné bezpečnostní riziko. Umožní zadavatel obdobné (bezpečnostně
vhodnější) řešení?
Odpověď:
Dotazovatelem není navrženo konkrétní uvažované řešení, není tedy vysvětleno, co je
myšleno pod pojmem bezpečnější. Nelze se proto vyjádřit. Prosíme dotazovatele o
doplnění bližšího popisu uvažovaného řešení.
Dotaz č. 6
V zadání je uvedeno: „nastavení průměru osvětlené plochy 20 až 25 cm…“
Dle nám dostupných informací se domníváme, že z důvodu formulace
parametru, identického ke konkrétnímu určitému produktu se jedná o
diskriminační a eliminační popis, který je účelově určující k parametrům
určitého výrobce, přičemž nepřipouští obdobná (parametrově kvalitnější)
řešení, která jsou celosvětově užívána. Umožní zadavatel obdobné (kvalitnější)
řešení?
Odpověď:
Dotazovatelem není navrženo konkrétní uvažované řešení, není tedy vysvětleno, co je
myšleno pod pojmem kvalitnější. Nelze se proto vyjádřit. Prosíme dotazovatele o
doplnění bližšího popisu uvažovaného řešení.

Zadavatel dále tímto upravuje Přílohu 1B - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické
podmínky - pro část 16 (Fyziologie zvířat), přístroj č. 076-024 (Laboratorní desinfekční
myčka), konkrétně část „Další technické specifikace“, následujícím způsobem:

• ruší se věta Do jedné náplně se musí vejít minimálně 100 ks úzkohrdlého skla nebo 100 ks
pipet.
• nahrazuje se následující specifikací:
Certifikace dle normy EN ISO 15883-1 (shoda doložena certifikátem) s ohřevem elektro,
max. příkon 10 kW. Dopředu výklopné celonerezové dveře, mycí a dezinfekční programy
s použitím chemie, vysokojakostní nerezový mycí prostor a konstrukce přístroje umožňující
termickou a chemotermickou dezinfekci podle Vyhl. MZ č. 306/2012 Sb. Mycí prostor
vybavený dvěma nerezovými mycími rameny, o kapacitě min. 30 kusů úzkohrdlého skla až
do výšky 450 mm, 90 pipet až do výšky 450 mm nebo 1500 zkumavek. Výkonné oběhové
čerpadlo o celkovém výkonu min. Qmax 400 l/min. Elektronická, programovatelná řídící
jednotka s výstupy pro dokumentaci průběhu mycího cyklu s možností tisku nebo připojení
na PC (výstup RS 232). Vestavěný dávkovač pro chemii. Vestavěný horkovzdušný sušící
agregát o výkonu min. 50 m3/hod s aktivním HEPA filtrem třídy EU 13. Vestavěný
kondenzátor par s rozstřikovačem. Vestavěný změkčovač vody. S dodáním mycích košů:
1 dolní koš/lafeta - zepředu otevřený, 1 horní základní koš, využitelná výška min. 165 mm,
s vestavěným postřikovacím ramenem a s možností přerušení přívodu vody, 2x polokoš pro
širokohrdlé labor. sklo s víkem, 1 ks víceúčelový injektorový vozík s min. 10 inj. dýzami /
výškově stavitelnými aretacemi, koš osazen z jedné poloviny tryskami a na druhou polovinu
možno vkládat další nástavce, 1 ks podložní rám, pro horní příp. spodní koš, z nerez oceli,
1 segmentový koš pro cca 200 zkumavek do délky 105 mm, použitelný v horním i spodním
koši, včetně víka.
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

