
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 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

I. 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
Zadavatel požaduje pro část 1.3. Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím možnost 
blokování ovladače magnetickým klíčem.
Dotaz: Je možné použít blokování ovladače mechanickým klíčem?
ODPOVĚĎ 1 

Dodavatel může nabídnout pro část 3) Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím možnost 
blokování ovladače mechanickým klíčem.

DOTAZ 2

V popisu a stanovení parametrů lůžka došlo zřejmě k záměně lůžka a lehátka a tudíž 
zadavatel požaduje hmotnost ,,lehátka‘‘ myšleno zřejmě lůžka pouhých 65kg. Tato hodnota 
odpovídá hmotnosti lehátek, nikoliv lůžek. Běžná hmotnost elektrických lůžek je cca 120kg.
Dotaz: Je možné nabídnout lůžko o hmotnosti cca 120kg a nosnosti min 175kg?
ODPOVĚĎ 2
Dodavatel může nabídnout pro část 3) Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím lůžko o 
hmotnosti cca 120kg a nosnosti min 175kg.

DOTAZ 3

V popisu charakteru lůžka je uvedeno, že lůžko je nezbytné pro nácvik soběstačnosti v 
základní mobilitě na lůžku, přesunech z vozíku, oblékání, hygieně atd. Zároveň však 
zadavatel požaduje zdvih ložné plochy v rozsahu 52-92cm. Pokud standardní výška sedáku 
u invalidního vozíku je cca 50cm, tak při požadovaném minimálním zdvihu lůžka 52cm + 
12cm matrace, bude minimální výška lůžka 64cm, což značně uživatelům zkomplikuje 
přesun z vozíku na lůžko.
Dotaz: Domníváme se, že pro uživatele bude vhodnější nižší minimální výška ložné plochy 
kdy v součtu rozměrů včetně matrace bude cca 55cm. Můžeme nabídnou lůžko se zdvihem 
ložné plochy v rozsahu cca 40-80cm?
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ODPOVĚĎ 3

Dodavatel může nabídnout pro část 3) Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím lůžko se 
zdvihem ložné plochy v rozsahu cca 40-80 cm bez matrace (cca 12 cm).

II. Zadavatel současně na základě výše uvedených odpovědí provedl úpravu technické 
specifikace a ruší pro Část 3 původní přílohu č. 3 – Projektová dokumentace a 
nahrazuje ji novou platnou a pro zpracování nabídky závaznou přílohou (viz příloha č. 
3 – Projektová dokumentace), která se tímto stává nedílnou součástí zadávací 
dokumentace a zadavatel ji zasílá samostatnou přílohou.

III. S ohledem na úpravu zadávacích podmínek zadavatel prodlužuje i lhůtu pro 
podání nabídek a doplňuje a opravuje níže uvedené body v Oznámení o zahájení 
zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek takto:

Bod IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast
Datum: 26. 9. 2013 Čas: 10.00

Bod IV.3.8)  Podmínky pro otevírání nabídek 
Datum: 26. 9. 2013 Čas: 10.01

Tyto změny budou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím Opravného 
oznámení o zahájení zadávacího řízení.

V Brně dne 5. 8. 2013

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností

Přílohy:
Příloha č. 1: Příloha č. 3 – Projektová dokumentace
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