DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 15

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 26. 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
13 část - Ultrazvuk přístroj č. 076-040 Ultrasonografický přístroj
Zadavatel požaduje:
Elastografie: zobrazení elasticity tkání kompresní metodou nebo metodou měření rychlosti
příčné vlny. Skutečně zadavatel požaduje dodání Elastografického modulu jako součást
dodávky, nebo pouze požaduje dodávku přístroje, který umožní doplnění modulu
Elastografie v budoucnosti?
Odpověď:
Zadavatel požaduje dodání elastografie nebo jiné adekvátní metody, kterou lze získat informace o
elasticitě jaterního parenchymu nebo jiného parenchymatózního orgánu.
Dotaz č. 2
13 část - Ultrazvuk přístroj č. 076-040 Ultrasonografický přístroj
Zadavatel požaduje:
Elastografie: zobrazení elasticity tkání kompresní metodou nebo metodou měření rychlosti
příčné vlny. Muže zadavatel upřesnit kolik a jaké sondy požaduje jako součást dodávky?
Požaduje zadavatel Laparoskopickou sondu? V případě, že ano, může zadavatel upřesnit,
kolik stupňů volnosti požaduje, zda stačí 2, nebo požaduje 4?
Odpověď:
Zadavatel požaduje laparoskopickou sondu se čtyřmi stupni volnosti. Ostatní sondy byly specifikovány
v zadávací dokumentaci případně v předchozích dodatečných informacích k zadávací dokumentaci.
Dotaz č. 3
13 část - Ultrazvuk přístroj č. 076-040 Ultrasonografický přístroj
Zadavatel požaduje:
Elastografie: zobrazení elasticity tkání kompresní metodou nebo metodou měření rychlosti
příčné vlny. Je pro zadavatele dostatečným řešením, bude-li součástí nabídky možnost
záznamu smyčky a DVD rekordér připojený k přístroji?
Odpověď:
Nikoliv, zadavatel požaduje vlastní paměť případně připojení na USB nebo pevný disk.

Dotaz č. 4
13 část - Ultrazvuk přístroj č. 076-040 Ultrasonografický přístroj
Zadavatel požaduje:
Elastografie: zobrazení elasticity tkání kompresní metodou nebo metodou měření rychlosti
příčné vlny. Skutečně zadavatel požaduje jako součást dodávky vybavení pro 3D/4D
skenování, případně Freehand 3D, má být i Laparoskopická sonda 3D?
Odpověď:
Zadavatel toto vybavení nepožaduje, jedná se pouze o možnost doplnění. Sondy 3D být nemusí.
Dotaz č. 5
Bude zadavatel akceptovat u velikosti instrumentária a ostatních přístrojů části č. 2
toleranční rozsah +-10%?
Odpověď:
Zadavatel uvedený toleranční rozsah akceptovat nebude. Vzhledem k tomu, že by se toleranční rozsah
musel vztahovat na nástroje a na box k uložení nástrojů, které zadavatel potřebuje v deklarovaných
rozměrech, nelze jiné rozměry akceptovat. Výroba nástrojů je velmi individuální záležitostí, přičemž
nástroje v ČR i v EU vyrábějí, případně dodávají, desítky firem. V případě, že uchazeč zboží uvedených
rozměrů nevyrábí, zadávací podmínky výběrového řízení mu dávají možnost použít subdodávek,
případně podat společnou nabídku s výrobcem zboží požadovaných rozměrů.
Dotaz č. 6
Část č. 4 Vybavení operačních sálů III
Přístroj č. 076-038 Operační stůl
Trvá zadavatel skutečně na výškovém nastavení stolu 1.215 mm a domnívá se, že námi
nabízený parametr 1.166 mm či 1.139 mm je nedostačující??
Odpověď:
Požadovaný zdvih není z důvodu operativy, ale maximálního komfortu anesteziologa při intubaci
velkých zvířat, která je obtížnější než v humánní medicíně a je třeba ji provádět v přiměřené výšce.
Dále je nezbytné dodržet požadovanou výšku z důvodu navazujícího transportu zvířat. Z uvedených
důvodů zadavatel na zadání trvá.
Dotaz č. 7
Část č. 5 Vybavení operačních sálů IV
Přístroj č. 076-039 Systém stropních operačních lamp
V souladu s odpovědí zadavatele na náš „Dotaz č. 5“ uvedený v Dodatečných informacích
k ZD č. 9 - zadavatel umožnil doplnění bližšího popisu pro uvažované řešení.
Dle našeho názoru je touto formulací - kromě specifického popisu, které může splnit pouze
jediný uchazeč - umožněno komukoliv na straně uživatele, bez vědomí kterékoliv jiné osoby
(tedy i dodavatele dodržujícího záruční podmínky), bez použití speciálních nástrojů provádět
„libovolně a jednoduše“ montáž a demontáž operačního svítidla (zasahovat do konstrukce
svítidla).

Je tak umožněn zásah do technologie, která může splňovat i záruční podmínky (uživatel
nepovoleným zákrokem do konstrukce přístroje v záruční lhůtě standardně ztrácí záruční
podmínky) a v případě jakéhokoliv pochybení, nesprávné manipulace na straně uživatele –
lze specifikovat možná rizika - např.:
- může nesprávnou manipulací se svítidlem, kýmkoliv na oper. sále dojít k přímému
ohrožení zdraví a bezpečnosti pacientů, odborného personálu nebo další obsluhy
- může dojít ke vzniku škod na vlastní technologii i na ostatních technologiích, které se
přímo na operačním sále vyskytují.
Domníváme se proto, že k umožnění jakýchkoliv demontáží a montáží na operačním svítidle
má být z bezpečnostních důvodů prováděno pouze osobami, které k těmto zákrokům mají
povolení a certifikaci – nikoliv komukoliv na operačním sále – jak bylo uvedeno v zadání:
„kopule operačního světla, monitor a kamera lze jednoduše demontovat a namontovat bez
použití nástrojů“.
Ze všech nám známých společností vyrábějících operační svítidla nabízí možnost tzv.
jednoduché demontáže a montáže kopule operačního světla a monitoru bez použití nástrojů
jediný výrobce. V originální brožuře je k tomuto operačnímu svítidlu uveden popis:
„Configure your operating theatres in minutes. The C2OP (Connect to OPerate) system
enables lightheads, cameras, single and double display mounts, and so on, to be exchanged
in a matter of minutes….“., z brožury je patrno - bez použití nástrojů.
Bližší popis dotazu – shrnutí: Bude pro všechny ostatní výrobce operačních svítidel
umožněno obdobné řešení případně požadované změny v konfiguraci operačního svítidla
odbornými pracovníky servisu, s garancí vyškolených, proti rizikům pojištěných a plně
zodpovědných specialistů, s udržením podmínek plné záruky pro uživatele?
V souladu s odpovědí zadavatele na náš „Dotaz č. 6“- zadavatel umožnil doplnění bližšího
popisu pro uvažované řešení. Technologie všech námi nabízených operačních svítidel
umožňuje „nastavení průměru osvětlené plochy“ minimálně v rozsahu 20 až 30 cm. Oproti
zadavatelem specifikovanému parametru 20 až 25 cm se nám toto jeví jako srozumitelné a
významně kvalitnější řešení oproti v zadávacích podmínkách specifikovanému parametru.
Dotaz:
Umožní zadavatel toto kvalitnější řešení?
Odpověď:
Zadavatel uvedené řešení nepřipouští. Zadavatelem požadované řešení splňuje jeho požadavky,
přičemž na tuzemském trhu dodává zařízení splňující tyto požadavky více firem, nikoliv pouze jediná.
Dotaz č. 8
Zadavatel v technické specifikaci, která je součástí zadávacích podmínek, v části 24 –
Chirurgická komplexní věž, Insuflační jednotka, požaduje funkci automatického odsávání
mlhy a kouře ve spojení s koagulační jednotkou.
V souladu s ust. § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále jen „ZVZ“), uchazeč požaduje po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám.
Akceptuje zadavatel řešení odsávání kouře samostatným přístrojem ve spojení s koagulační
jednotkou?
Odpověď:
Podle zadavatele se jedná o nepraktické řešení vyžadující samostatné spouštění, které nelze připustit.

Dotaz č. 9
Zadavatel v technické specifikaci, která je součástí zadávacích podmínek, v části 24 –
Chirurgická komplexní věž, Videoprocesor s klávesnicí, a HD Kamerová hlava pro
laparoskopické optiky – 1ks, požaduje integrované záznamové zařízení – digitální fotografie
s možností nastavení kvality ukládání na paměťovou kartu.
V souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění (dále jen „ZVZ“), uchazeč požaduje po zadavateli dodatečné informace k
zadávacím podmínkám.
Uchazeč disponuje záznamovým zařízením, splňující veškeré funkční požadavky zadavatele,
jako samostatný přístroj (nikoliv jako integrální součást kamery). Akceptuje zadavatel
nabídku záznamového zařízení (splňující veškeré funkční požadavky zadavatele) jako
samostatného přístroje?
Odpověď:
Opět se podle zadavatele jedná o velmi nepraktické řešení, kdy je vše třeba spouštět samostatně. Při
umístění na kameře spouští záznamové zařízení sám operatér, v případě navrhovaného řešení musí
spuštění provést osoba mimo operační tým. Z uvedeného důvodu zadavatel navrhované řešení
nepřipouští.
Dotaz č. 10
Zadavatel v technické specifikaci, která je součástí zadávacích podmínek, v části 24 –
Chirurgická komplexní věž, Videoprocesor s klávesnicí, a HD Kamerová hlava pro
laparoskopické optiky – 1 ks, požaduje automaic Gain Control (AGC) – automatické řízení
jasu čipu – zvýšení citlivosti čipu pro snímání obrazu, nastavení zvýraznění obrazu ve 3
skupinách (enhancement modes), nastavení barevného odstínu a sytosti R, B, Chroma +/- 8
kroků, Iris Mode – potlačení odlesků v obraze nastavitelné celoplošně/místně.
V souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění (dále jen „ZVZ“), uchazeč požaduje po zadavateli dodatečné informace k
zadávacím podmínkám.
Akceptuje zadavatel nabídku kamerové jednotky, splňující veškeré funkční a medicínské
požadavky zadavatele, která jednotlivé funkce kontroluje automaticky a průběžně
optimalizuje, dle podmínek v operačním poli, a zajišťuje neustálé optimální zobrazení?
Odpověď:
Navrhované řešení zadavatel připouští.
Dotaz č. 11
Zadavatel v technické specifikaci, která je součástí zadávacích podmínek, v části 24 –
Chirurgická komplexní věž, Videoprocesor s klávesnicí, a HD kamerová hlava pro
laparoskopické optiky – 1 ks, požaduje předvolbu nastavení pacientských dat minimálně pro
40 pacientů s údaji: číslo pacienta, datum narození, věk, pohlaví, datum záznamu, čas, číslo
obrázku, video-nastavení, nastavení zobrazení, fyzická indikace, komentář, možnost
ovládání nastavení z endoskopu přes nejméně 3 programovatelná tlačítka a 2 pedály /volba
funkcí: uživatel, zdroj obrazu, nastavení tónu barev, zmrazení, zvýraznění obrazu, zoom,
speciální nastavení světla, šipka monitoru, stopky, charakteristika obrazu, expozice obrazu,
PiP ETA.
V souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění (dále jen „ZVZ“), uchazeč požaduje po zadavateli dodatečné informace k
zadávacím podmínkám.
Akceptuje zadavatel nabídku kamerové jednotky, splňující veškeré funkční a medicínské
požadavky zadavatele, která jednotlivé předvolby nastavení umožňuje ve spojení se

záznamovým zařízením, které bude nabídnuto jako samostatný přístroj komunikující
s kamerovou jednotkou?
Odpověď:
Zadavatel navrhované řešení nepřipouští, důvody jsou obdobné jako v případě odpovědi na dotaz č. 9.
Dotaz č. 12
Zadavatel v technické specifikaci, která je součástí zadávacích podmínek, v části 24 –
Chirurgická komplexní věž, HD Kamerová hlava pro laparoskopické optiky – 1 ks, požaduje
po dodavatelích, aby kamerová hlava byla sterilizovatelná v parním autoklávu při 134°C.
V souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění (dále jen „ZVZ“), uchazeč požaduje po zadavateli dodatečné informace k
zadávacím podmínkám.
Dle názoru uchazeče se jedná pouze o jedno z možných technických řešení, které nemá
žádné medicinské opodstatnění, a praktické využití je vzhledem k provozu na operačním
sále velmi omezené. Umožňuje zadavatel potencionálním uchazečům jiné technické řešení?
Odpověď:
Zadavateli není z dotazu jasné, jaké jiné technické řešení sterilizace má uchazeč na mysli. Zadavatel
však nebude mít na pracovišti jiné možnosti sterilizace než autokláv (nebude, například, k dispozici
plazma, formaldehyd nebo etoxen, které jsou dostupné v nemocničních zařízeních), proto trvá na
požadavku, aby kamerová hlava byla sterilizovatelná v autoklávu.
Dotaz č. 13
Zadavatel v technické specifikaci, která je součástí zadávacích podmínek, v části 24 –
Chirurgická komplexní věž, Xenonový zdroj studeného světla – 1 ks, požaduje záložní
halogenovou lampu, alespoň 12V/35W s automatickým náběhem při poruše hlavní lampy a
možnost aktivace HIGH módu v případě nedostatečného osvětlení.
V souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění (dále jen „ZVZ“), uchazeč požaduje po zadavateli dodatečné informace k
zadávacím podmínkám.
Umožňuje zadavatel dodání záložní halogenové lampy jako samostatného přístroje? Bude
zadavatel akceptovat nabídku zdroje světla, splňující veškeré funkční a medicínské
požadavky zadavatele, který automaticky a průběžně optimalizuje, dle podmínek
v operačním poli, svůj výkon a zajišťuje neustálé optimální osvětlení? Výkon uchazečova
nabízeného zdroje je natolik vysoký, že nedostatečné osvětlení v žádné situaci nehrozí.
Odpověď:
V případě, že by při poruše hlavní lampy bylo nutno operaci přerušit a instalovat nový zdroj, tedy
provést výměnu, není možno toto řešení akceptovat. Pokud by však operaci nebylo nutno přerušit z
důvodu instalace/výměny nového zdroje, je možno dodat záložní halogenovou lampu jako samostatný
přístroj.
Dotaz č. 14
Zadavatel v technické specifikaci, která je součástí zadávacích podmínek, v části 24 –
Chirurgická komplexní věž, Multioborový zdroj vysokofrekvenčního proudu – 1ks, požaduje
možnost připojení současně dvou nožních nezávislých pedálů (druhý pedál nemusím být
součástí dodávky).
V souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění (dále jen „ZVZ“), uchazeč požaduje po zadavateli dodatečné informace k
zadávacím podmínkám.

Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče, která bude obsahovat generátor, splňující
veškeré funkční a medicínské požadavky zadavatele, s možností připojení současně dvou
nástrojů s ručním a nožním ovládáním nebo s možností ovládání obou nástrojů nezávislé
Různými nožními pedály nožního ovladače?
Odpověď:
Navrhované řešení je přípustné.
Dotaz č. 15
Část 21 – vodní lázeň varná
Požadovaný objem je 18 l. Mohla by mít lázeň litrů 20?
Odpověď:
Ano, lázeň může mít 20 l.
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

