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Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – predloženie
_______________________________________________________________________________
V súlade so žiadosťou záujemcu o vysvetlenie súťažných podkladov, v súlade s § 48 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon“) a bodom 15. časti: „A. Pokyny na vypracovanie ponuky“ súťažných
podkladov č. R1-9 / 004-02 / 2018 verejnej súťaže, vyhlásenej verejným obstarávateľom Univerzitnou nemocnicou Bratislava (ďalej len „UNB“) zverejnením oznámenia o vyhlásení
verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie pod. zn. 2018/S 028-060539 z 09. 02.
2017 a vo Vestníku verejného obstarávania číslo 30/2018 z 12. 02. 2018 pod zn. 2289-MST,
realizovanej postupom zadávania nadlimitnej zákazky, elektronicky, prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE, na predmet zákazky: „LAPAROSKOPY“ pre
zdravotnícke zariadenia UNB, predkladám nasledovné vysvetlenie.
S úctou

Ing. Ján Mlynarčík, v.r.
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VYSVETĽOVANIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
Časť III. – Endoskopická laparoskopická zostava FULL HD pre hrudníkovú chirurgiu
Otázka č. 1:
V prílohe č.1 časti B opis predmetu zákazky súťažných podkladov uvádzate, že zariadenie
pozostáva z Full HD kamery, Full HD monitora, LED zdroja svetla, svetlovodného kábla,
laparoskopickej optiky, vozíka pre laparoskop, insulfátora, pumpy sanie - preplach,
elektrokoagulácie, záznamového zariadenia, ale v rámci požadovaných technických vlastností
neuvádzate požiadavky na technické vlastnosti insuflátora. Je insuflátor predmetom dodávky?
Odpoveď:
Insulfátor je predmetom dodávky. Nedopatrením technicko-medicínske parametre
insulfácie neboli zahrnuté v opise predmetu zákazky.
V prílohe č. 1 časti B. Opis predmetu zákazky, súťažných podkladov, Časť III. –
Endoskopická laparoskopická zostava FULL HD pre hrudníkovú chirurgiu, sa požadovaná
technicko-medicínsky parameter – opis, dopĺňa o riadky 110 až 119 nasledovne:
110 INSUFLÁCIA -1 KS
111 vstavaný predhrev plynu
112 automatické vypustenie plynu pri pretlaku
113 intuitívne a jednoduché ovládanie
114 možnosť pripojenia k tlakovej nádobe i ku centrálnemu rozvodu CO2
115 predvoľba tlaku v mm Hg, rozsah tlaku 1-30 mm Hg
116 voliteľná rýchlosť prietoku
117 údaj o spotrebe plynu
118 informačný riadok pre chybové hlásenia
119 prietok 40 l a viac
Pôvodne vo verejných dokumentoch zákazky ID 328 zverejnená časť „Príloha č. 1 k časti
B. Opis predmetu zákazky“ a „C. Spôsob určenia ceny a obchodné podmienky dodania
predmetu zákazky“, súťažných podkladov, bola nahradená verziou 2, so zapracovaním
vykonanej zmeny – doplnenia.
Otázka č. 2:
V prílohe č.1 časti B opis predmetu zákazky súťažných podkladov v bode 17 požadujete natívne Full
HD rozlíšenie (Progressive scan) – min. 1920 x 1200 pixelov. Uvedené rozlíšenie nie je bežne
používaným štandardom. Bude verejný obstarávateľ akceptovať štandardné natívne Full HD
rozlíšenie (Progressive scan) min. 1920 x 1080 pixelov?
Odpoveď:
Bude akceptovať.
Otáčka č. 3:
V zmysle časti C1. Spôsob určenia ceny, v bode 1.1 požadujete ku každej oceňovanej položke za
dodanie rozdeleného predmetu zákazky uvedeného Prílohe č.1 časti B. Opis predmetu zákazky
uviesť jednotkovú cenu (cena v EUR bez DPH/ 1 ks konkrétneho tovaru). Požaduje verejný
obstarávateľ jednotkovú cenu za konkrétne komponenty v rámci jednotlivých zostáv (JC za FULL
HD kamera – 1ks....), alebo jednotkovú cenu za celú zostavu?
Odpoveď:
Návrhom uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk je jednotková cena za celú
zostavu, ktorého súčasťou je vyplnená tabuľka podľa Prílohy č.1 časti B. Opis predmetu
zákazky tak, ako je to uvedené v časti F. súťažných podkladov.
Vysvetľovanie Súťažných podkladov

Strana 2

