DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1
Název veřejné zakázky:

UniMeC - Přístrojové vybavení - 2. vlna, 2. kolo

Název zadavatele:

Univerzita Karlova v Praze

Dotčená součást

Lékařská fakulta v Plzni

sídlo:

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

Praha 13. srpna 2014
Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 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, 2. kolo“,
zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

DOTAZ č. 1:
2. část - Vybavení operačních sálů II
Zadavatel požaduje v příloze č. 1 část B Podrobnosti předmětu veřejné zakázky, pro 2. část Vybavení operačních sálů II, pro přístroj č. 076-034 Ventilátor pro umělou plicní ventilaci,
parametr „Niso. tlak 1 - 100 cm H2O“.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o obecně používaný parametr, prosíme zadavatele
o vysvětlení zkratky Niso.
Odpověď: Zkratka Niso. vznikla technickou chybou (překlep, případně automatická
korekce textovým editorem), správně se jedná o Insp. tlak 1 - 100 cm H2O …
(inspirační = nádechový).
Dotaz č. 2:
2. část - Vybavení operačních sálů II
Zadavatel požaduje v příloze č. 1 část B Podrobnosti předmětu veřejné zakázky, pro 2. část Vybavení operačních sálů II, pro přístroj č. 076-034 Ventilátor pro umělou plicní ventilaci,
parametr „Trigger sensitivity 1 - 20 l/min“.
Bude uživatel akceptovat řešení s průtokovým triggerem 1 - 9 l/min a dodatečným tlakovým
triggerem -10 až -0,25 cm H2O?

Odůvodnění: z klinického hlediska se jedná o řešení s podobným efektem pro spontánní
ventilaci pacienta.
Odpověď: Uživatel akceptuje pouze řešení s průtokovým triggerem v rozsahu 1 - 20 l/min.
Ventilátor není určen pro klinické účely, ale pro experimentální výzkumnou
práci na zvířatech a proto je požadován jednotný typ triggeru v celém rozsahu.
Kombinace dvou typů triggeru by mohla komplikovat interpretaci
experimentálních dat.

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

