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V Brně dne 25. 2. 2019
Veřejná zakázka – Nevaskulární intervence
Vážení, zadavatel obdržel dne 21. 2. 2019 dotaz týkající se veřejné zakázky s názvem Nevaskulární
intervence, ke kterému sděluje následující:
Dotaz č. 1.:
Vážení,
dle charakteristiky a klasifikace IZZP (individuálně zhotovený zdrav. prostředek), do které spadají Vámi
poptávané zdravotnické prostředky (v části 17 a části 64), nelze ze zákona 268/2014 §3 odst.1,
vyhovět některým požadavkům této Zadávací dokumentace. Upozorňujeme tímto na fakt, že tento
produkt nemůže být standardní položkou na konsignačním skladu:
1.) část 17/ ZP v kategorii IZZP nelze v žádném případě objednat a dodat předem na sklad ! - vždy se
bude jednat o výrobu až na základě odsouhlaseného "Požadavku lékaře na zhotovení IZZP pro
konkrétní lékaře a konkrétního pacienta s jasně formulovanou indikací a zdůvodněním.
Tato položka sice může být součástí specifikace položek kons. skladu, ale její počet na skladě bude
vždy 0 (nula). Exspirační doba je dle výrobce 12 měsíců!
2.) část 64 / Jícnový stent 4 / Biodegradabilní jícnový stent lze v rámci této veřejné zakázky nabídnout
jako standardní produkt s CE značkou. Jakýkoliv požadavek na individuální variantu tohoto produktu
bude muset opět probíhat dle zákona v kategorii zakázkových zdrav. prostředků a nebude moci být
položkou konsignačního skladu.
Odpověď:
Vzhledem k tomu, že účastník nepodal žádost o vysvětlení zadávací dokumentace včas, a to alespoň 8
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, nebude zadavatel dle § 98 odst. 3 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vysvětlení poskytovat.
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