DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 11

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 5. března 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
V příloze 1. Část B Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), pro třetí
část veřejné zakázky Vybavení operačních sálů II, zadavatel u přístroje č. 076-030 Monitor
vitálních funkcí požaduje „možnost propojení s PICCO + integrovaný PICCO modul“ Dotaz:
Požaduje zadavatel, aby byl PICCO modul součástí předmětu nabídky nebo nabízený monitor
má mít pouze možnost připojení k PICCO monitoru, resp. nabízený monitor má umožňovat
měření a zobrazování CCO v grafické i numerické podobě po vložení PICCO modulu ?
Odpověď:
Zadavatel požaduje integrovaný PICCO modul jakou součást dodávky.
Dotaz č. 2
V příloze 1. Část B Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), pro třetí
část veřejné zakázky Vybavení operačních sálů II, zadavatel u přístroje č. 076-034
Ventilátor pro umělou plicní ventilaci požaduje „sběrnice SVGA“
Dotaz: Uchazeč nabízí obdobné technické řešení, 15“ displej, který není připojen přes
sběrnici SVGA, ale který splňuje medicínský účel zadání. Bude toto obdobné technické řešení
akceptováno zadavatelem jako splnění požadavku zadání ?
Odpověď:
Zadavatel trvá na sběrnici SVGA (z důvodů možnosti přímého promítání obrazovky ventilátoru na
plochu, například pro edukační účely).
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

