Karlovarský kraj

Název
zadavatele:

Karlovarský kraj

Sídlo:

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO:

70891168

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1
analogicky podle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon“)
veřejné zakázky
„Dodávka trenažérů a vybavení pro výcvik“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000198“
Zadavatel poskytuje vysvětlení, doplnění nebo změnu k zadávacím podmínkám analogicky podle ust. §
98 Zákona v tomto znění:
Dotaz č.1
V příloze č. 2 Výzvy je v části A. Výcvikové pracoviště ZOS v bodě 13.2.1, podbod 2:"Oracle SE2 1 CPU
ASFU - podpora 1 rok", dále pak v bodě 13.2.3, podbod 2 "Replikační podpora 1 rok",
Obecně je požadováno po uchazeči poskytnout bezplatný záruční servis po dobu 2 let. Předpokládáme
správně, že ve výše uvedených bodech má být uvedena "podpora 2 roky"?
Odpověď zadavatele:
Požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci jsou stanoveny Studií proveditelnosti
projektu "Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových středisek Zdravotnické záchranné služby
Karlovarského kraje" realizovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu a byly takto
schváleny poskytovatelem dotace a jsou tedy neměnné.
Požadavky uvedené v bodě 13.2.1, podbod 2:"Oracle SE2 1 CPU ASFU - podpora 1 rok", dále pak v bodě
13.2.3, podbod 2 "Replikační podpora 1 rok", jsou zadavatelem stanoveny na 1 rok.

Dotaz č. 2
Předpokládáme, že trenažer budou využívat i osoby bez pracovně-právního vztahu k ZZS KVK. Z toho
důvodu je nutno citlivá data pacientů chránit v souladu s GDPR a to některými technickými prostředky,
jako je kryptování či šifrování. Má být toto součástí dodávky či si zajistí Zadavatel mimo veřejnou zakázku?
Odpověď zadavatele:
V době přípravy Studie proveditelnosti projektu "Modernizace a rozšíření vzdělávacích a výcvikových
středisek Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje" realizovaného v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu zadavatel nepředpokládal účinnost Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a proto způsob této ochrany dat nebyl do projektu zahrnut. Zadavatel zajistí soulad s
legislativou GDPR mimo zadávací řízení.
V Karlových Varech dne 23.05.2018
Ing. Petra Hnátková, úsek ředitele, v.r.
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