Vážení dodavatelé,
dne 25. 4. 2019 obdržel zadavatel Alzheimercentrum Prácheň, z. ú., sídlem Sokolovská 675/9, 186 00
Praha, IČO: 25156349 (dále jen zadavatel) skrze elektronický nástroj zadavatele Žádost o vysvětlení
zadávací dokumentace, a to v rámci veřejné zakázky s názvem „Pořízení zdravotnického vybavení“.
Zadavatel poskytuje v souladu s čl. 1.3. odst. (4) Zadávací dokumentace následující vysvětlení zadávací
dokumentace:
Dotaz č.1:
Zadavatel u položky „Přenosné EKG" uvádí v popisu technické specifikace požadavek na: „Počet
hrudních elektrod min. 8". Pro 6-kanálové EKG, se standardně dodává (a výrobci mají takto veliká
balení) 6 ks hrudních elektrod a 4 ks končetinových elektrod. Požadavek na 8. hrudních elektrod je
nestandardní a objevuje se u specializovaných kardiologických center, kde však pracují s EKG přístroji
vyšší řady.
Bude zadavatel akceptovat přenosné EKG, které splňuje veškeré ostatní požadavky a disponuje 6
hrudními elektrodami a 4 končetinovými elektrodami. Tento počet elektrod je standardně používaný a
nemá vliv na medicínský účel a použití.
Odpověď zadavatele:
Zadavatel u položky „Přenosné EKG“ stanovil požadované technické parametry, které jsou uvedené
v Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Technická specifikace (dále jen „Technická specifikace“), a to na
základě vnitřní analýzy zadavatele a požadavků odborného personálu zadavatele. Konkrétní požadavek
na „min. 8 hrudních elektrod a 4 končetinové elektrody“ je zadavatelem stanoven jako minimální
možný.
Zadavatel dále v třetím odstavci Technické specifikace stanovuje, že: „V případě, že nabídka účastníka
nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní
požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE), bude
nabídka takového účastníka vyloučena z výběrového řízení.“
Vzhledem k této podmínce zadavatel nebude (a ani nemůže) akceptovat nabídku účastníka, která
nebude splňovat požadované parametry dle Technické specifikace, a v případě, že podaná nabídka
nebude splňovat tyto požadavky, není pro zadavatele jiné možnosti, než předmětnou nabídku v
souladu se zadávacími podmínkami z řízení vyloučit.
Dotaz č.2:
Zadavatel u položky „Invalidní vozík" uvádí v popisu technické specifikace požadavek na: „Odnímatelné
a odklopné područe ". Tento požadavek v kombinaci odnímatelnosti a zároveň odklopnosti područek,
potažmo postranic, posouvá vozík do kategorie nestandardních a jeho cena je pak velmi vysoká.
Bude zadavatel akceptovat i nabídku invalidního vozíku s jen odnímatelnými nebo jen s oklopnými
područemi (postranicemi)?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel u položky „Invalidní“ stanovil požadované technické parametry, které jsou uvedené v Příloze
č. 2 zadávací dokumentace - Technická specifikace (dále jen „Technická specifikace“), a to na základě
vnitřní analýzy zadavatele a požadavků odborného personálu zadavatele.

Zadavatel dále v třetím odstavci Technické specifikace stanovuje, že: „V případě, že nabídka účastníka
nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní
požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE), bude
nabídka takového účastníka vyloučena z výběrového řízení.“
Vzhledem k této podmínce zadavatel nebude (a ani nemůže) akceptovat nabídku účastníka, která
nebude splňovat požadované parametry dle Technické specifikace, a v případě, že podaná nabídka
nebude splňovat tyto požadavky, není pro zadavatele jiné možnosti, než předmětnou nabídku v
souladu se zadávacími podmínkami z řízení vyloučit.
Dotaz č.3:
Zadavatel u položky „Invalidní vozík" uvádí v popisu technické specifikace požadavek na: „Maximální
nosnost, min. 150". Bude zadavatel akceptovat i nabídku invalidního vozíku s maximální nosností 130
kg?
Odpověď zadavatele:
Zadavatel u položky „Invalidní vozík“ stanovil požadované technické parametry, které jsou uvedené
v Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Technická specifikace (dále jen „Technická specifikace“), a to na
základě vnitřní analýzy zadavatele a požadavků odborného personálu zadavatele. Konkrétní požadavek
na „nosnost – min. 150“ je zadavatelem stanoven jako minimální možný.
Zadavatel v třetím odstavci Technické specifikace stanovuje, že: „V případě, že nabídka účastníka
nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní
požadovanou hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE), bude
nabídka takového účastníka vyloučena z výběrového řízení.“
Vzhledem k této podmínce zadavatel nebude (a ani nemůže) akceptovat nabídku účastníka, která
nebude splňovat požadované parametry dle Technické specifikace, a v případě, že podaná nabídka
nebude splňovat tyto požadavky, není pro zadavatele jiné možnosti, než předmětnou nabídku v
souladu se zadávacími podmínkami z řízení vyloučit.

Vzhledem k charakteru dodatečných informací a odpovědi zadavatele na ně neprodlužuje zadavatel
lhůtu pro podání nabídek. Ostatní skutečnosti nedotčené těmito dodatečnými informacemi zůstávají v
platnosti (tj. dosavadní znění zadávacích podmínek ve znění dodatečných informací).
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