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V Brně dne 5. 2. 2019
Veřejná zakázka – Nevaskulární intervence
Vážení, zadavatel obdržel dne 24. 1. 2019 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Nevaskulární
intervence, ke kterému sděluje následující:
Dotaz č. 1.:
Dobrý den,
prosíme o vysvětlení/doplnění tabulkových příloh:
Část 3 – požadavek na 3 velikosti a kolonky pouze pro 2 velikosti
Část 4 – požadavek na 3 velikosti a kolonky pouze na 2 velikosti
Část 6 – požadavek na 2 velikosti a kolonka na 1 velikost
Část 7 – požadavek na 2 velikosti a kolonka na 1 velikost
Část 8 - požadavek na 6 velikostí a kolonky na 2 velikosti
Část 16 – požadavek na 2 typy po 4 velikostech a kolonky na 4 velikosti s neurčeným typem
Část 61 – požadavek na 2 typy (s chlopní/bez) v několika velikostech – prosíme specifikovat jaké
kombinace šířek a délek; které z nich s chlopní
Část 18 – požadavek na 16 velikostí a kolonka na 1 velikost
Odpověď:
Zadavatel na základě výše uvedeného dotazu mění přílohu č. 3 Zadávací dokumentace. Z důvodu
zjednodušení touto přílohou již nebude 73 jednotlivých příloh, ale pouze jedna příloha, která bude
jednotná pro všechny části veřejné zakázky. Účastník tak nebude muset vybírat mezi jednotlivými
přílohami pro různé části veřejné zakázky, které se lišily počty uvedených kusů a uvedenou specifikací.
Do této přílohy účastník doplní číslici 1 do sloupce „Počet kusů, který je Prodávající povinen udržovat
v konsignačním skladu“. Dále účastník tuto přílohu vyplní dle pravidel konsignačního skladu a dle
požadavků v zadávací dokumentaci, tzn., že Zboží, které účastník nabízí, musí splňovat požadavky
uvedení v technické specifikaci zadávací dokumentace.
Zadavatel proto mění v zadávací dokumentaci čl. IV Obchodní a platební podmínky týkající se přílohy
č. 3 Seznam zboží, nové znění bude:
Příloha č. 1 (seznam zboží) přílohy č. 1 (smlouva o uložení věci v konsignačním skladu a rámcové
kupní smlouva) bude účastníkem doplněna dle pravidel konsignačního skladu, která jsou přílohou č.
2 přílohy č. 1 (smlouva o uložení věci v konsignačním skladu a rámcové kupní smlouva). Účastník však
do této přílohy zadávací dokumentace doplní číslici 1 do sloupce nadepsaného „Počet kusů, který je
Prodávající povinen udržovat v Konsignačním skladu“, ledaže se daná položka dodává pouze
v baleních – v takovém případě se do tohoto sloupce vyplní počet kusů v jednom balení.
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Zadavatel před uzavřením smlouvy doplní do odst. III.3 rámcové kupní smlouvy, která je přílohou č. 1
této zadávací dokumentace, osobu správce konsignačního skladu.“
Zadavatel dále do zadávací dokumentace přidává požadavek na technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2
písm. k)


Účastník zadávacího řízení předloží dle § 79 odst. 2 písm. k) zákona popisy nebo fotografie
všech výrobků určených k dodání.
Tento kvalifikační předpoklad účastník prokáže předložením listin (zejm. technických listů,
produktových listů, návodů k použití apod.) obsahujících technickou specifikaci výrobků. Z
předložených listin musí vyplývat, že výrobky splňují veškeré technické požadavky stanovené v
zadávací dokumentaci, tzn. zadavatel musí být z jednotlivých předložených dokumentů schopen
posoudit splnění všech svých technických požadavků.

Co se týká kombinací, šířek a délek, nabídne účastník takové Zboží, které nabízí ve svém portfoliu a
které splňuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci.
S ohledem na výše uvedené, a na to, že zadavatel neuveřejnil odpověď na vysvětlení zadávací
dokumentace do 3 pracovních dnů, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 4. 3. 2019.

S pozdravem

MUDr. Roman Kraus, MBA
ředitel FN Brno
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