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V Brně dne 17. srpna 2016

Odpověď na dotazy k VZMR - Anesteziologický přístroj včetně monitorace ev.č. 2016-EZAK-VZ1211
Dotaz č. 1:
Lišta pro upevnění min dvou odpařovačů anestetik s elektronickým snímáním průtoku – požaduje
zadavatel elektronické odpařovače nebo se jedná o vyhodnocování spotřeby?
Odpověď č. 1:
Zadavatel nepožaduje dodání odpařovačů,
vlastních/vypůjčených odpařovačů.
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Dotaz č. 2:
Měřitelný Tv od 5 ml – míní zadavatel rozsah Tv od 5 ml?
Odpověď č. 2:
Zadavatel nepožaduje rozsah Tv od 5 ml, bude postačovat měřit Tv od 5 ml.
Dotaz č. 3:
V příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace – zadavatel neuvádí počet ani typ
odpařovačů pro inhalační anestetika.
Uchazeč se domnívá, že ke splnění medicínského účelu zadavatel požaduje elektronické odpařovače
pro sevofluran, izofluran a desfluran jako součást dodávky společně s přístrojem. Je tato domněnka
správná?
Odpověď č. 3:
Zadavatel nepožaduje dodání odpařovačů, použije vlastní či vypůjčené odpařovače.
Dotaz č. 4:
Z přílohy č. 1 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace – vyplývá, že přístroj má umožňovat
vedení low flow a mimimal flow anestézie, a že má být vybaven uzavřeným okruhem se systémem
odtahu přebytečných plynů a návratem vzorku plynu zpět do pacientského okruhu.
Uchazeč se domnívá, že tímto popisem zadavatel míní přístroj s automatickou regulací nastavených
hodnot, jednocestným systémem dodatečného výstupu čerstvých plynů a s elektronicky řízeným
dávkováním anestetik Je tento předpoklad uchazeče správný?
Odpověď č. 4:
V technické specifikaci požadujeme: Minimal-flow a low-flow anestézie s těsným pacientským okruhem
se systémem odtahu přebytečných plynů a návratem vzorku plynu zpět do pacientského okruhu.
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Automatickou regulaci nastavených hodnot nepožadujeme, nicméně nabídku s automatickou regulací
budeme akceptovat. Nebudeme ale akceptovat elektronické řízení dávkování anestetik.
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