Karlovarský kraj

Název
zadavatele:

Karlovarský kraj

Sídlo:

Závodní 353/88
360 06 Karlovy Vary

IČO:

70891168

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 02
v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“)
veřejné zakázky
„Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické oddělení nemocnice v Karlových Varech“
identifikátor zakázky (systémové číslo VZ): „P18V00000577“
ev. č. VZ ve VVZ: „Z2018-039949“
Dne 6.12.2018 obdržel zadavatel veřejné zakázky „Zdravotnický mobiliář pro gynekologicko-porodnické
oddělení nemocnice v Karlových Varech“ prostřednictvím elektronického nástroje EZAK žádost o
vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích podmínek v následujícím znění:
Žádám o dodatečné informace k následující položce:
část E, položka 394531 Stůl vyšetřovací gynekologický
Zadavatel v technické specifikaci mj. požaduje: „s nastavením sklonu opěradla elektropohonem cca 0°až
+80°“.
Uchazeč může nabídnout špičkový gynekologický vyšetřovací stůl (křeslo) s nastavením sklonu opěradla
elektropohonem v rozsahu -7°/+50° (obdobně jako v případě položky 394530).
Bude zadavatel akceptovat takové nabízené technické řešení?
Zadavatel v technické specifikaci mj. požaduje: „s nastavením sklonu sedáku (Trendelenburg)
elektropohonem cca 0°až +20°“.
Uchazeč může nabídnout špičkový gynekologický vyšetřovací stůl (křeslo) s nastavením sklonu sedáku
elektropohonem v rozsahu +5°/+10° (obdobně jako v případě položky 394530).
Bude zadavatel akceptovat takové nabízené technické řešení?
Zadavatel v technické specifikaci mj. požaduje: „4 kolečka o průměru min. 75 mm s centrální brzdou“.
Uchazeč může nabídnout špičkový gynekologický vyšetřovací stůl (křeslo) se 2 elektricky výsuvnými
kolečky o průměru 75 mm pro velmi snadnou manipulaci (obdobně jako v případě položky 394530).
Bude zadavatel akceptovat takové nabízené technické řešení?
Zadavatel poskytuje v souladu s ust. § 98 Zákona toto vysvětlení, doplnění nebo změnu zadávacích
podmínek:
Technická specifikace - část E, položka 394531 Stůl vyšetřovací gynekologický,
parametr: nastavení sklonu opěradla elektropohonem cca 0°až +80°
Zadavatelem nebyl stanoven uvedený rozsah nastavení sklonu opěradla jako minimální nebo maximální,
parametr je stanoven „přibližně“. Zadavatel upřesňuje, že je možné dodat předmět plnění, který bude
svým nastavením opěradla odpovídat rozmezí cca 0 až +80 stupňů. Sklon -7 stupňů není zadavatelem
využitelný, avšak nebrání nastavení sklonu 0 stupňů, což je pro zadavatele podstatné a parametr +50
stupňů je v souladu s požadovaným rozsahem.
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Technická specifikace - část E, položka 394531 Stůl vyšetřovací gynekologický,
parametr: nastavení sklonu sedáku (Trendelenburg) elektropohonem cca 0°až +20°
Zadavatelem nebyl stanoven uvedený rozsah nastavení sklonu sedáku jako minimální nebo maximální.
Zadavatel upřesňuje, že je možné dodat předmět plnění, který bude svým nastavením sklonu sedáku
odpovídat rozmezí cca 0 až +20 stupňů. Nabízený parametr je v souladu s požadovaným rozsahem.
Technická specifikace - část E, položka 394531 Stůl vyšetřovací gynekologický,
parametr: 4 kolečka o průměru min. 75 mm s centrální brzdou
V případě, kdy jsou v zadávací dokumentaci specifikovány jako příklad konkrétní materiály a výrobky,
jedná se o vzorové, ale nikoli jediné zadavatelem požadované řešení. Uvedené materiály a výrobky je proto
možné nahradit ekvivalenty, jejichž vlastnosti a technické parametry bude možné doložitelným způsobem
hodnotit jako srovnatelné úrovně (nebo vyšší) se vzory navrženými v zadávací dokumentaci. Je-li tedy v
zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován
minimální požadovaný standard a účastník může nabídnout obdobné výrobky (nebo technologie) ve stejné
nebo vyšší kvalitě (alternativní výrobky). V tomto případě musí účastník doložit srovnatelné vlastnosti
těchto výrobků příslušnými doklady. Zadavatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré použité materiály
a povrchové úpravy.
V Chebu dne 10.12.2018
Mgr. David Bracháček, místopředseda představenstva, na základě příkazní smlouvy č. KK
03324/2018 schválené usnesením č. RK 1262/11/18 ze dne 5.11.2018, v.r.
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