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Odpověd na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky č.
496168 s názvem „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 12 Rentgeny”, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 9. 2014.
Vážení obchodní přátelé,
v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci
veřejné zakázky „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 12 Rentgeny”, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže
uvedených dotazů.
Dotaz:
příloha č.2 specifikace _ROP IV_22 - Stacionární RTG přístroj
Zadavatel požaduje:
CD/DVD recorder ve formátu DICOM, TIFF
USB výstup ve formátu DICOM, TIFF

ano

ano

Dotaz 1: Bude zadavatel považovat tento požadavek za splněný v případě nabídky systému, který
umožňuje uložení snímků na CD/DVD ve formátu DICOM + JPEG a na USB ve formátu DICOM ?
Odpověď na dotaz:
Ano, zadavatel bude považovat tento požadavek za splněný v případě nabídky systému, který
umožňuje uložení snímků na CD/DVD ve formátu DICOM + JPEG a na USB ve formátu DICOM.
Dotaz:
příloha č.2 specifikace_ROP IV_23 - Mobilní rentgen
Zadavatel požaduje:
Možnost ovládání pojezdu přístroje pomocí ovládacího panelu umístěného na přístupném místě
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Dotaz 2: Bude zadavatel akceptovat nabídku mobilního RTG přístroje, který má ovládací prvky pro
pojezd RTG přístroje umístěny na ovládacím madle pro řízení pojezdu?
Ovládání pojezdu je velmi snadné a jednoduché, rozsáhlé manipulační schopnosti přístroje
umožňují příjezd a otáčení přístroje i ve stísněném prostoru a za komplikovaných podmínek, dále
tento přístroj disponuje velmi rozsáhlými možnostmi nastavení polohy ramene s rentgenkou
v obrovském rozsahu nastavení, dále je na krytu rentgenky sekundární dotykový zobrazovací panel
pro nastavení a kontrolu parametrů vyšetření? Domníváme se proto, že žádné další „možnosti
ovládání pojezdu přístroje“ nejsou potřebné, naopak v určité situaci mohou být spíše zdrojem
potenciálních rizik.
Odpověď na dotaz:
Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku mobilního RTG přístroje, který má ovládací prvky pro
pojezd RTG přístroje umístěny na ovládacím madle pro řízení pojezdu.
Dotaz:
příloha č.2 specifikace_ROP IV_23 - Mobilní rentgen
Zadavatel požaduje:
Rozsah nastavení proudu využitelného při vyšetření

min. v rozsahu 10-400 mA

Dotaz 3: Bude zadavatel akceptovat nabídku mobilního RTG přístroje, který má možnosti
nastavení proudu: 50 – 400mA?
Podle našich zkušeností je námi nabízený rozsah nastavení naprosto dostačující pro předpokládaný
medicínský způsob využití nabízeného přístroje při zajištění špičkové lékařské péče. Nabízený
přístroj disponuje 32kW generátorem s možnostmi nastavení expozičních parametrů: 40 – 150 kV,
0,1 – 320 mAs.
Odpověď na dotaz:
Ne, zadavatel trvá na parametru "Rozsah nastavení proudu využitelného při vyšetření - min. v
rozsahu 10-400 mA". Požadovaný rozsah nastavení proudu zadavatel vyžaduje z důvodu radiační
ochrany při snímkování novorozenců a malých částí na lůžkových odděleních.
Dotaz:
příloha č.2 specifikace_ROP IV_23 - Mobilní rentgen
Zadavatel požaduje:
Nejkratší expoziční čas min. 1ms - max. 1 ms
Dotaz 4: Bude zadavatel akceptovat nabídku mobilního RTG přístroje, který má možnosti
nastavení expozičního času: 2 – 2000 ms?
Podle našich zkušeností je námi nabízený rozsah nastavení naprosto dostačující pro předpokládaný
medicínský způsob využití nabízeného přístroje při zajištění špičkové lékařské péče. Nabízený
přístroj disponuje 32kW generátorem s možnostmi nastavení expozičních parametrů: 40 – 150 kV,
0,1 – 320 mAs.
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Odpověď na dotaz:
Ne, zadavatel trvá na parametru "Nejkratší expoziční čas min. 1ms - max. 1 ms". Tento parametr
zadavatel vyžaduje z důvodu radiační ochrany při snímkování novorozenců a malých částí na
lůžkových odděleních.
Zadavatel má za to, že touto akceptací se nerozšiřuje okruh potencionálních uchazečů, a proto
neprodlužuje termín pro podání nabídek.

…………………………..………
MUDr. Josef März
předseda představenstva
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