Záujemci

Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov
Vážení záujemci,
zasielame Vám vysvetlenie súťažných podkladov ako odpoveď na dotaz jedného zo
záujemcov k verejnej súťaži na predmet zákazky: „ Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej
výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu “ vyhlásenej vo VVO č. 54/2017
zo dňa 16.03.2017 pod značkou 3301-MST.
Otázka č. 1 :
Časť B1 Opis predmetu zákazky - Tabuľka č. 5 „Opis predmetu zákazky časť 5 : Kategória
L 5: Lôžka elektrické špecifikácie III s laterálnym náklonom“:
Žiadame o bližšie špecifikovanie požiadavky "Nožný ovládač pre polohovanie“ v Štandardnej
výbave nemocničného lôžka. Štandardne sú nožné ovládače rozdelené na nožné ovládače pre
výškový zdvih lôžka a nožné ovládače pre laterálny náklon lôžka.
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Daný parameter hovorí o zabezpečení polohovania lôžka nožným ovládačom pre časti, ktoré
sú polohovateľné okrem chrbtového, stehenného a lýtkového dielu. Verejný obstarávateľ
akceptuje, ak spoločnosť poskytne jeden nožný ovládač, ktorým je možné nastaviť výškový
zdvih a s tým istým ovládačom aj laterálny náklon lôžka, rovnako akceptuje dva nožné
ovládače, ktoré nastavujú polohy na dvoch rôznych ovládačoch.
Otázka č. 2:
Časť B1 Opis predmetu zákazky - Tabuľka č. 5 „Opis predmetu zákazky časť 5 : Kategória L
5: Lôžka elektrické špecifikácie III s laterálnym náklonom“:
Požaduje obstarávateľ v Štandardnej výbave nemocničného lôžka, aby uchádzač zahrnul do
tejto výbavy aj sadu ochranných pien v nepremokavom poťahu, ktorými sa stabilizuje
(vypolstruje/obloží) pacient v prípade, že je laterálne polohovaný, čim sa zabráni jeho
voľnému pohybu po ložnej ploche?
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Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť štandardné lôžko s laterálnym náklonom, a z toho
dôvodu požaduje riešenia stabilizácie pacienta, čo môžu byť napr. aj spomínané „ochranné
peny“.
Otázka č. 3:
Časť B1 Opis predmetu zákazky - Tabuľka č. 6 „ Opis predmetu zákazky časť 6 : Kategória
L 6: Lôžka elektrické špecifikácie III s funkciou automatického laterálneho náklonu“:
Žiadame o bližšie špecifikovanie požiadavky "Nožný ovládač pre polohovanie“ v Štandardnej
výbave nemocničného lôžka. Štandardne sú nožne ovládače rozdelené na nožne ovládače pre
výškový zdvih lôžka a nožné ovládače pre laterálny náklon lôžka.
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Daný parameter hovorí o zabezpečení polohovania lôžka nožným ovládačom pre časti, ktoré
sú polohovateľné okrem chrbtového, stehenného a lýtkového dielu. Verejný obstarávateľ
akceptuje, ak spoločnosť poskytne jeden nožný ovládač, ktorým je možné nastaviť výškový
zdvih a s tým istým ovládačom aj laterálny náklon lôžka, rovnako akceptuje dva nožné
ovládače, ktoré nastavujú polohy na dvoch rôznych ovládačoch.
Otázka č. 4:
Časť B1 Opis predmetu zákazky - Tabuľka č. 6 „ Opis predmetu zákazky časť 6 : Kategória L
6: Lôžka elektrické špecifikácie III s funkciou automatického laterálneho náklonu“:
Požaduje obstarávateľ‘ v Štandardnej výbave nemocničného lôžka, aby uchádzač zahrnul do
tejto výbavy aj sadu ochranných pien v nepremokavom poťahu, ktorými sa stabilizuje
(vypolstruje/obloží) pacient v prípade, že je laterálne polohovaný, čim sa zabráni jeho
vodnému pohybu po ložnej ploche?
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť štandardné lôžko s laterálnym náklonom, a z toho
dôvodu požaduje riešenia stabilizácie pacienta, čo môžu byť napr. aj spomínané „ochranné
peny“.
Otázka č. 5:
Časť A1 pokyny pre záujemcov a uchádzačov, bod 26.7.3
Žiadame o vysvetlenie požiadavky na predloženie potvrdenia o evidencii úspešného
uchádzača v Štátnom ústave pre kontrolu liečiv. Týmto potvrdením má obstarávateľ na mysli
kód ŠUKL pre ponúknuté lôžko?
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Odpoveď verejného obstarávateľa:
Áno, verejný obstarávateľ má potvrdením o evidencii úspešného uchádzača v Štátnom ústave
pre kontrolu liečiv na mysli kód Štátneho ústavu na kontrolu liečiv.
Otázka č. 6:
Časť A1 pokyny pre záujemcov a uchádzačov, bod 26.7.2
Žiadame o bližšie špecifikovanie požiadavky na predloženie kompletnej vzorky
nemocničného lôžka vrátane matracu a doplnkovej výbavy. Uchádzač má predložiť vzorku
lôžka v prevedení štandardnej výbavy nemocničného lôžka platnej pre každú kategóriu lôžka,
na ktorú uchádzač predkladá ponuku?
V prípade, že u lôžka je viacero typov matracov, má uchádzač predložiť vzorku ktorého
matraca?
Má uchádzač predkladať aj vzorku nočného stolíku? V prípade, že áno, ktorý variant - s
jedálenskou doskou alebo bez jedálenskej dosky?
V prípade, že uchádzač podáva ponuku na viacero kategórii lôžok u ktorých ponúka rovnaký
typ nočného stolíka, postačuje aby uchádzač predložil iba jednu vzorku na daný - rovnaký typ nočného stolíka?
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Áno, úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi v zmysle § 34 ods. 1
písm. m) bod 1 zákona o verejnom obstarávaní za účelom preukázania naplnenia tejto
požiadavky do 14 dní od prevzatia oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk, kompletnú
vzorku nemocničného lôžka vrátane matracov, nočných stolíkov a doplnkovej výbavy tej časti
predmetu zákazky, v zmysle špecifikácie B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov,
na ktorú uchádzač predložil ponuku. V prípade totožných komponentov je postačujúce
predložiť jeden predmetný komponent.

S pozdravom

JUDr. Miroslav BOHÁČ v.r.
riaditeľ OVO
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