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Veřejná zakázka LSK věže II
Vážení,
zadavatel obdržel dne 13. 5. 2022 dotaz týkající se shora uvedené veřejné zakázky, ke kterému
sděluje následující:
Zadavatel, vzhledem k tomu, že již obdržel obdobné dotazy k veřejné zakázce na Navigační systém,
předpokládá, že dodavatel v dotazech omylem ponechal termín „navigační systém“ namísto „LSK
věže“. Odpovědi jsou směřovány k veřejné zakázce LSK věže II, jak je uvedeno v hlavičce Žádosti a ke
které byly dotazy na profilu zadavatele zaslány.
Dotaz č. 1:
Zadavatel v návrhu kupní smlouvy v článku II. Předmět smlouvy v odstavci II.4. uvádí požadavek:
Požádá-li o to písemně Kupující, je Prodávající povinen provést zaškolení techniků Oddělení zdravotnické
techniky Kupujícího k provádění bezpečnostně technických prohlídek Zboží dle § 45 zákona č. 89/2021 Sb.,
ozdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZP“), k provádění oprav
Zboží dle § 46 ZoZP a k provádění instruktáže obsluhy Zboží dle § 41 ZoZP, to vše tak, aby Kupující byl
schopen a oprávněn provádět tyto činnosti po celou dobu životnosti Zboží sám, nejméně však po dobu 10
let od podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Zaškolení dle věty předchozí je
Prodávající povinen dokončit do 6 měsíců od doručení písemné žádosti Kupujícího dle věty předchozí.
Přístroj může opravovat pouze autorizovaný servis společnosti vyrábějící navigační systém, který je k tomu
speciálně vyškolen výrobcem. Naše společnost zaměstnává certifikované servisní techniky, kteří svoji
kvalifikaci dokládají odbornými certifikáty od výrobce. Výrobce v případě BTK nebo servisního zásahu
provedeného třetí stranou není schopen zaručit správné odstranění vady.
Základní školení trvá minimálně 2 týdny, probíhá v zahraničí a je účtováno dle ceníku výrobce (řádově ve
stovkách tisíc Kč). V následující letech probíhá pravidelné přeškolování servisních techniků výrobcem. K
provádění servisních zásahů je nutné disponovat speciálním vybavením, jehož pořizovací náklady jsou
velmi vysoké. U specializovaných přístrojů není efektivní k servisním úkonům školit personál zadavatele.
Bude zadavatel akceptovat kupní smlouvu bez odstavce II.4. z článku II kupní smlouvy?

Odpověď:
Zadavatel netrvá na požadavku zaškolení techniků OZT k provádění bezpečnostně technických
prohlídek dle § 45 zákona číslo 89/2021 Sb. Zadavatel dále netrvá ani na požadavku zaškolení
techniků OZT k provádění servisního zásahu (oprav) dle § 46 zákona číslo 89/2021 Sb. Zadavatel
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netrvá ani na požadavku zaškolení techniků OZT k provádění instruktáže obsluhy dle § 41 zákona číslo
89/2021 Sb. při splnění všech ostatních podmínek plynoucích z technické specifikace.

Dotaz č. 2:
Zadavatel v návrhu kupní smlouvy v článku VII. Kvalita zboží a odpovědnost za vady v odstavci VII.5
požaduje:
Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky do 1
pracovního dne od jejich oznámení Prodávajícímu a ve lhůtě do 3 pracovních dnů od jejich oznámení uvést
Zboží opět do bezvadného stavu, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím s ohledem na charakter a
závažnost vady dohodnuta lhůta jiná.
Z povahy přístroje považujeme tyto časové limity za nereálné. Navrhujeme upravit znění odstavce:
Prodávající se zavazuje zahájit práce na odstranění eventuálních vad Zboží v době trvání záruky do 3
pracovních dnů od jejich oznámení Prodávajícímu a ve lhůtě do 8 pracovních dnů od jejich oznámení uvést
Zboží opět do bezvadného stavu, není-li mezi Prodávajícím a Kupujícím s ohledem na charakter a
závažnost vady dohodnuta lhůta jiná. V případě závažné vady vyžadující dodání náhradního dílu, bude
zdarma zapůjčen náhradní přístroj po dobu opravy.
Bude zadavatel akceptovat změnu znění?

Odpověď:
Zadavatel bude akceptovat prodloužení termínů na zahájení práce na odstranění eventuálních vad
Zboží v době trvání záruky z požadovaného 1 dne na 3 dny. Zadavatel bude dále akceptovat i
prodloužení termínů na zahájení práce na odstranění eventuálních vad Zboží po záruce z
požadovaných 3 dnů na 8 dní a v případě závažné vady vyžadující dodání náhradního dílu zapůjčení
náhradního přístroje po dobu opravy zdarma při splnění všech ostatních podmínek plynoucích z
technické specifikace.
Dotaz č. 3:
Zadavatel v návrhu kupní smlouvy v článku VII. Kvalita zboží a odpovědnost za vady v odstavci VII.10
požaduje:
Pokud Zboží umožňuje komunikaci prostřednictvím počítačové sítě, bere Prodávající na vědomí, že Kupující
bude provádět testování (skenování) Zboží za účelem zjištění jeho kybernetických bezpečnostních
zranitelností. Zjištěná kybernetická bezpečnostní zranitelnost popsaná pomocí údajů z databáze CVE
(Common Vulnerabilities and Exposures; dostupná z https://cve.mitre.org/) se považuje za skrytou vadu
Zboží, kterou je Prodávající povinen za podmínek této smlouvy v době trvání záruky bezplatně odstranit.
Závažnost takové vady (dále jen „severita“) bude ohodnocena dle standardu CVSS (Common Vulnerability
Scoring System; dostupný z https://www.first.org/cvss/). Odstraněním vady dle tohoto odstavce se rozumí
zejména provedení aktualizace programového vybavení nebo implementace bezpečnostního opatření, které
zamezí možnosti využití zjištěné zranitelnosti, případně, nelze-li využití zjištěné zranitelnosti zcela zamezit,
sníží pravděpodobnost využití zjištěné zranitelnosti na minimum. Lhůta pro zahájení prací na odstranění
vady dle tohoto odstavce je 1 pracovní den od jejího oznámení Prodávajícímu. Lhůta pro odstranění vady
dle tohoto odstavce počíná běžet oznámením této vady Prodávajícímu. Pokud je však pro odstranění takové
vady nezbytná aktualizace proprietárního počítačového programu, který je součástí Zboží, vydaná výrobcem
tohoto proprietárního počítačového programu, přičemž tento výrobce není totožný s osobou Prodávajícího
ani není osobou ovládanou Prodávajícím, počíná lhůta pro odstranění této vady běžet nejdříve okamžikem
vydání takové aktualizace. Prodávající je v takovém případě povinen ve lhůtě pro zahájení prací na
odstranění vady zaslat tomuto výrobci písemný požadavek na vydání takové aktualizace a tento úkon ve
stejné lhůtě písemně doložit Kupujícímu. Prodlení Prodávajícího se splněním jeho povinnosti dle věty
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předchozí se považuje za prodlení se zahájením prací na odstranění dotčené vady. Lhůty pro odstranění
vady dle tohoto odstavce se sjednávají dle jejich severity následovně:

Úroveň
zranitelnosti
Nízká
Střední
Vysoká
Kritická

Severita vady
Menší než 4,0
Větší nebo rovna 4,0 a menší než 7,0
Větší nebo rovna 7,0 a menší než 9,0
Větší nebo rovna 9,0

Lhůta, ve které je
Prodávající povinen vadu
odstranit
2 měsíce
1 měsíc
10 pracovních dnů
5 pracovních dnů

Námi nabízený navigační systém se připojuje pouze do nemocniční informační sítě, nemá žádné připojení k
internetu a je umístěn na operačních sálech zadavatele, což omezuje nekontrolovaný přístup k přístroji.
Navigační systém se spouští heslem, které je známo pouze proškolenému personálu. Na pracovišti
zadavatele je již řadu let využívaná předchozí generace nabízeného přístroje bez jakýchkoli problémů s
kybernetickou bezpečností.
Bude zadavatel akceptovat nabídku bez odstavce VII.10 z článku „VII. Kvalita zboží a odpovědnost za
vady“?

Odpověď:
Zadavatel trvá na splnění požadavků vyplývajících z článku VII. Kvalita zboží a odpovědnost za vady.
Kybernetická bezpečnost se týká i datové sítě FN Brno.
Dotaz č. 4:
Zadavatel v návrhu kupní smlouvy v článku VIII. Sankce a odstoupení od smlouvy v odstavcích VIII.1 –
VIII.3. specifikuje výši smluvních pokut.
Sankční pokuty ve výši 0,2% z celkové kupní ceny za každý den prodlení se nám jeví jako nepřiměřeně
vysoké. Navrhujeme sankční pokuty ve výši 0,02% za každý den prodlení.
Bude zadavatel akceptovat navrženou změnu výše sankčních pokut?

Odpověď:
Zadavatel trvá na zachování smluvní pokuty 0,2 % z celkové kupní ceny za každý den prodlení.
Dotaz č. 5
Zadavatel v Příloze č. 3 Požadavky zadavatele v oblasti informačních a komunikačních technologií
vyspecifikoval požadavky na kybernetickou bezpečnost přístroje. Námi nabízený navigační systém se
připojuje pouze do nemocniční informační sítě, nemá žádné připojení k internetu a je umístěn na operačních
sálech zadavatele, což omezuje nekontrolovaný přístup k přístroji. Navigační systém se spouští heslem,
které je známo pouze proškolenému personálu. Tento přístroj nevytváří žádné snímky, nejedná se o
diagnostické zařízení, pouze využívá snímky CT nebo MR, které jsou uložené v PACs. Na pracovišti
zadavatele je již řadu let využívaná předchozí generace nabízeného přístroje bez jakýchkoli problémů s
kybernetickou bezpečností.
Bude zadavatel akceptovat následující řešení?
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Odpověď:
Komunikace se zařízením je přípustná výhradně tak, jak je stanoveno v jednotlivých podmínkách.
Zadavatel nemůže nést odpovědnost za správnost podané nabídky.
Na základě shora uvedené odpovědi zadavatel prodlouží lhůtu k podání nabídek o celou původní
délku.
S pozdravem

MUDr. Ivo Rovný, MBA
ředitel FN Brno
Vyřizuje: Mgr. Petra Kaldová, tel. 532 233 445, Kaldova.Petra@fnbrno.cz

podepsal
Petra Digitálně
Petra Kaldová
Datum: 2022.05.19
Kaldová 14:02:54 +02'00'
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