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V Brně dne 2. června 2022
VZMR – Transportní inkubátor pro NO, EZAK ev.č. P22V00000278
Odpověď na vysvětlení dotazu
Dotaz č. 1
Zadavatel v technické specifikaci požaduje „regulaci teploty v inkubátoru v rozmezí min. 22 –
38℃ “. Může Uchazeč nabídnout zařízení s regulací teploty v inkubátoru v rozmezí 25 – 38℃, kdy
vzhledem k předpokládanému použití transportního inkubátoru je řízená regulace teploty pod 25℃
reálně nevyužitelná?
Odpověď na dotaz č. 1
Akceptujeme. Uchazeč může nabídnout zařízení s regulací teploty v inkubátoru v rozmezí 25 - 38 °C.
Dotaz č. 2
Zadavatel v technické specifikaci požaduje „vzduchovou a kyslíkovou lahev, 3 l (vysokotlaká verze)
včetně redukčního ventilu, dle ČSN“.
Může Uchazeč nabídnout pouze vzduchový a kyslíkový redukční ventil dle ČSN, vzhledem k
současné situaci, kdy dodavatelé medicinálních plynů standardně plní pouze vlastní tlakové lahve
(následně pronajímané do nemocnic) a nenabízí možnost plnění lahví vlastněných nemocnicí.
Lahve dodané současně s inkubátorem by tak pouze navýšily kupní cenu, bez možnosti využití
lahví ze strany Zadavatele.
Odpověď na dotaz č. 2
Akceptujeme. Vzhledem k nemožnosti plnění vlastních O2 lahví, uchazeč může nabídnout pouze
vzduchový a kyslíkový redukční ventil dle ČSN
Dotaz č. 3
Zadavatel ve Vzorové Kupní smlouvě požaduje „dodací lhůtu 8 týdnu“. Ze strany Uchazeče je s
ohledem k současné komplikované dodavatelsko-odběratelské situaci termín nesplnitelný. Bude
Zadavatel akceptovat prodloužení termínu dodání na 12 týdnů?
Odpověď na dotaz č. 3
Vzhledem k havárii stávajícího transportního inkubátoru by klinika samozřejmě upřednostnila co
nejdřívější dodání. Pokud je však požadavek ze strany dodavatele nesplnitelný, patrně budeme muset
souhlasit.
Dotaz č. 4
Zadavatel ve Vzorové Kupní smlouvě požaduje „Požádá-li o to písemně Kupující, je Prodávající
povinen provést zaškolení techniků Oddělení zdravotnické techniky Kupujícího k provádění
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bezpečnostně technických prohlídek Zboží dle § 45 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických
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“.
Tento požadavek je obvyklý u techniky dodávané ve velkých počtech a opakovaně (např. infuzní
technika, lůžka). U zařízení dodávaných v řádu jednotek je tento požadavek neobvyklý a Uchazeč
není ze strany výrobce oprávněn (v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb.) k zaškolování dalších osob
k provádění BTK, servisu a instruktáže. Bude Zadavatel akceptovat řešení navrhované Uchazečem,
který uzavře se Zadavatelem pozáruční Servisní smlouvu, která bude pokrývat požadované činnost?
Odpověď na dotaz č. 4
Nepožadujeme proškolení techniků OZT.
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