VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
(dále jen také „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:
Název části veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:
Režim veřejné zakázky:
Předmět veřejné zakázky:
Zadavatel:
Sídlo:
IČO:

Odsávačky, nebulizátory a ohřívače infuzí
Část 3 Ohřívače infuzí
otevřené řízení
nadlimitní
dodávky

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
27520536

V Pardubicích dne 18. 5. 2022
Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující
se k výše uvedené veřejné zakázce.
Dotaz č. 1
V rámci uveřejněné veřejné zakázky "Odsávačky, nebulizátory a ohřívače infuzí — část 3 — Ohřívače infuzí"
zadavatel v Příloze č. 2 — Technické podmínky pro část 3 požaduje „ohřev infuzí s možností nastavení teploty
dle vlastní potřeby v rozsahu min. 37°C až 41°C”
Přístroj dodávaný naší společností (a používaný i v rámci nemocnic Pardubického kraje) má pevně nastavenou
teplotu recirkulující kapaliny na 42°C, aktuální teplota tohoto roztoku je zobrazena na displeji.
Prostřednictvím recirkulující kapaliny je infuze v setu ohřívána na normotermickou hodnotu (36°C — 41°C),
přesná hodnota je závislá na vstupní teplotě roztoku a rychlosti podávání.
Dotaz: akceptuje zadavatel nabídku na ohřev infuzí s pevně nastavenou teplotou recirkulující kapaliny?
Odpověď
Zadavatel akceptuje ohřev infuzí s pevně nastavenou teplotou recirkulující kapaliny.

Dotaz č. 2
Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace pro část 3 Ohřívače infuzí. V technických podmínkách je
uvedeno:
• Kapacita zásobníku recirkulující tekutiny min. 1,4 l
Různí výrobci používají k dosažení stejného medicínského účelu a použití různých technologií. Tazatelem

nabízené přístroje na ohřev krve a infuzí disponují vyspělejší a zároveň jednodušší technologií bez nutnosti
recirkulující tekutiny, což vede ke snazší manipulaci a údržbě přístroje.
Dotaz č. 1: Bude zadavatel akceptovat nabídku na přístroje bez zásobníku recirkulující tekutiny?
Odpověď
Zadavatel akceptuje konstrukční řešení bez zásobníku a recirkulující tekutiny.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek pro všechny části veřejné zakázky do 20. 6. 2022 do 10:00
hodin.
Příloha: OPRAVA 1_Příloha č. 2 ZD – Technické podmínky, část 3
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