
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky: „Výběrové řízení na přístrojové a technické 
vybavení pro pacienty s těžším postižením, 
zejména po CMP v RÚ Hrabyně“

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: 347374
1.3. Identifikační údaje o zadavateli
      Název: Rehabilitační ústav Hrabyně
      Sídlo: Hrabyně č. p. 204, 747 67 Hrabyně
      IČ: 00601233
1.4. Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na dodávky
1.5. Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“). 

DOTAZ 1
K části 1 – Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptvivní stimulaci
Zadavatel požaduje Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptvivní stimulaci. 
Zastupujeme v České republice výrobce těchto přístrojů. Od letošního roku je na trhu nový model, 
který zcela zachovává medicínský účel staršího modelu a ve většině parametrů poskytuje lepší 
řešení. Tento model nemá v základním provedení možnost nastavenbí různých typů pohybu dolních 
končetin (plynulý, střídavý, simulace chůze). Starší model, který tuto možnost měl, se již nevyrábí. 
Aktuální model má možnost nastavení různých typů pohybu dolních končetin pouze v rozšířené 
verzi, která má i další funkce (mj. synchronizovanou elektrostimulaci), které zadavatel nepožaduje. 
Cena této rozšířené verze s novými funkcemi přesahuje cenový limit stanovený zadavatelem.

Připustí zadavatel nabídku kombinovaného přístroje pro pro vertikalizaci, mobilizaci a 
proprioceptvivní stimulaci, který splňuje požadované technické parametry kromě možnosti nastavení 
různých typů dolních končetin?

ODPOVĚĎ 1 
Zadavatel trvá na původním znění technické specifikace pro Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, 
mobilizaci a proprioceptivní stimulaci uvedeném v zadávací dokumentaci v příloze č. 3 – Projektová 
dokumentace. Dodavatel tedy není oprávněn předložit ve své nabídce výše uvedený přístroj s jinými 
než zadavatelem požadovanými technickými parametry.

V Brně dne 1. 8. 2013
Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností
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