V Trenčíne, dňa 16.03.2021

Všetkým záujemcom

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov – Žiadosť o vysvetlenie SP 2,3
Označenie verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín
Verejný obstarávateľ:
Predmet zákazky:
Sušiaci a skladovací kabinet na endoskopy
Typ zákazky:

Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru

Postup

Verejná súťaž, s uplatnením § 66 ods. 7 ZVO, s použitím
elektronickej aukcie

Vyhlásené
a publikované

Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v úradnom vestníku
EÚ zo dňa 15.02.2021, pod č. 2021/S 031-076614 a vo Vestníku
VO č. 48/2021 dňa 16.02.2021 pod sp.zn.č. 13348-MST

Verejný obstarávateľ na základe žiadostí o vysvetlenie poskytuje záujemcom
nasledovné vysvetlenia.
Otázka 2-1
Parameter „5 hĺbka skladovacieho kabinetu“
Požadovaná hodnota je: max 350mm.
Hodnota je diskriminačná a zvýhodňuje len jedného výrobcu. Žiadame rozšíriť túto hodnotu
na max 500 mm.
Odpoveď 2-1:
Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu
k svojim potrebám a pristúpil k úprave hodnoty technického parametra, ktorá po úprave znie
„max. 500 mm“.

Otázka 2-2
Parameter „11 modulárny systém umožnujúci pridať ďalší priestor pre 8 alebo 4 endoskopy“
Požadovaná hodnota je: áno
Požadovaný parameter je diskriminačný a zvýhodňuje len jedného výrobcu. Žiadame tento
parameter vynechať.
Odpoveď 2-2:
Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu
k svojim potrebám a pristúpil k úprave technickej špecifikácie v podobe vypustenia bodu č.
11 technickej špecifikácie.

Otázka 2-3
Parameter „vzduchový adaptér do sušiaceho a skladovacieho kabinetu“
Požadovaná hodnota je min. 8ks
Vzhľadom na veľké cenové rozdiely medzi adaptérmi na rôzne typy endoskopov, žiadame
doplniť typy prípadne rady endoskopov pre ktoré je potrebné adaptéry dodať.
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Odpoveď 2-3:
Požaduje sa dodanie adaptérov pre minimálne nasledovné typy endoskopov: Pentax FB18 V
N 110140, Pentax FB18V N 110141, WolF 7265,001, Olympus BF 1TQ 170, Olympus BF
1TH190, Olympus BF 1H190
Otázka 3-1
Miestnosť kde sa má dezinfektor a Sušiaci a skladovací kabinet na endoscopy inštalovať je
dostatočne veľká. Z uvedeného dôvodu by sme chceli požiadať, aby sme sa mohli zúčastniť
obstarávania možnosť dodať Sušiaci a skladovací kabinet na endoskopy o hĺbke 660mm a z
uvedeného dôvodu zmeniť bod 5. hĺbka na max. 660mm.
Odpoveď 3-1:
Verejný obstarávateľ nebude akceptovať zmenu hodnoty technického parametra „hĺbka
skladovacieho kabinetu“ na hodnotu max. 660 mm, z dôvodu, že miestnosť, v ktorej sa
sušiaci kabinet bude nachádzať je priechodná. Otázka veľkosti zariadenia je pre to pre
verejného obstarávateľa dôležitá,

Otázka 3-2
Z dôvodu, že by sme sa chceli zúčastniť verejného obstarávania by sme Vás chceli požiadať
V bode 1. počet pozícií na umiestnenie endoskopov min 8 kusov.
Na základe obhliadky by sme Vás chceli požiadať o rozšírenie nasledovného bodu:
V bode 1. počet pozícií na umiestnenie endoskopov min 7 kusov.
Odpoveď 3-2:
Verejný obstarávateľ takúto zmenu nebude akceptovať, z dôvodu, že na predmetnom
pracovisku budú umiestnené aj endoskopy z urgentného príjmu, preto verejný obstarávateľ
požaduje viac pozícií.
Verejný obstarávateľ informuje, že sa nekonala žiadna obhliadka miesta plnenia na základe
oficiálnej žiadosti záujemcu.
Otázka 3-3
Z dôvodu, že by sme sa chceli zúčastniť verejného obstarávania by sme Vás chceli požiadať
V bode 7. farebná LED dióda pri každom držiaku endoskopu zobrazujúca stav sušenia,
ukončenia sušenia a chybu v procese sušenia.
Na základe obhliadky by sme Vás chceli požiadať o rozšírenie nasledovného bodu:
V bode 7. Indikácia zobrazujúca stav sušenia, ukončenia sušenia a chybu v procese sušenia
pomocou farebnej LED diódy pri každom držiaku endoskopu alebo farebná indikácia na
požadovanom farebnom dotykovom displeji.
Odpoveď 3-3:
Verejný obstarávateľ pristúpil k rozšíreniu predmetného bodu technickej špecifikácie.
Verejný obstarávateľ informuje, že sa nekonala žiadna obhliadka miesta plnenia na základe
oficiálnej žiadosti záujemcu.
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Otázka 3-4
Z dôvodu, že by sme sa chceli zúčastniť verejného obstarávania by sme Vás chceli požiadať
V bode 11. modulárny systém umožňujúci pridať ďalší priestor pre 8 alebo 4 endoskopy.
Na základe obhliadky by sme Vás chceli požiadať o rozšírenie nasledovného bodu:
V bode 7. modulárny systém umožňujúci pridať ďalší priestor pre 7, 8 alebo 4 endoskopy.
Odpoveď 3-4:
Verejný obstarávateľ preskúmal dopad navrhovanej zmeny technickej požiadavky vo vzťahu
k svojim potrebám a pristúpil k úprave technickej špecifikácie v podobe vypustenia bodu č.
11 technickej špecifikácie.
Verejný obstarávateľ informuje, že sa nekonala žiadna obhliadka miesta plnenia na základe
oficiálnej žiadosti záujemcu.
Upravenú technickú špecifikáciu verejný obstarávateľ prikladá k vysvetleniu súťažných
podkladov a zároveň zverejňuje v rámci dokumentov k verejnému obstarávaniu v systéme
JOSEPHINE.
S pozdravom,

Ing. Michal Plesník
Zodpovedná osoba verejného obstarávateľa

Prílohy: 1_Uprava_FNTN-2021-11-ŠF-NZ-Kabinet na endoskopy-SP-p2-TŠ
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