
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 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“).

V zadávací dokumentaci je uvedeno: 
„Elektrická nemocniční lůžka jsou určena pro pacienty hospitalizované na standardních i 
specializovaných odděleních“ a dále pak, že se jedná zejména o pacienty po cévní mozkové 
příhodě (CMP), spinální pacienty (paraplegie, tetraplegie), polytrauma, kraniotrauma, 
roztroušená skleróza aj. Nemocniční lůžka kladou velmi vysoké nároky ne bezpečnost 
pacientů a ošetřujícího personálu. Touto problematikou se zabývá bezpečnostní norma 
ČSN EN 60601-2-52, jejíž závazná platnost je od prosince 2012. V zadávací dokumentaci 
jsou uvedeny pouze některé bezpečnostní prvky (např. blokace ovladače magnetickým 
klíčem). Ptáme se tedy:
DOTAZ 1
Požaduje zadavatel postranice lůžka v souladu s normou EN 60601-2-52, jejichž výška 
musí být minimálně 22cm nad nestlačenou matraci? Tento parametr výrazně eliminuje 
možný pád pacienta přes postranici.
ODPOVĚĎ 1 

Dodávka elektrických polohovacích lůžek s příslušenstvím musí všeobecně splňovat 
technické požadavky bezpečnosti, hygienických předpisů a jakosti a být ve shodě s 
harmonizovanými českými technickými normami, zákony a vyhláškami. 

DOTAZ 2
Bude zadavatel trvat na bezpečné mezeře mezi jednotlivými díly postranice, mezi 
postranicemi, čelem a ložnou plochou, kterou norma EN 60601-2-52 stanovuje na
maximální rozměr 12cm? Tento parametr výrazně eliminuje zaklínění, skřípnutí nebo
škrcení pacienta. 

ODPOVĚĎ 2

Viz odpověď č. 1.
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DOTAZ 3
Pokud je mezera mezi pohyblivými částmi lůžka menší jak 2,5cm hrozí skřípnutí prstů 
pacienta nebo sestry. Norma EN 60601-2-52 požaduje, aby tyto mezery byly minimálně 2,5 
cm. Považuje zadavatel ochranu před tímto rizikem za důležitou a bude po 
dodavatelích tento parametr vyžadovat? 
ODPOVĚĎ 3

Viz odpověď č. 1.

DOTAZ 4

Bezpčnostní norma ČSN EN 60601-2-52 je celým komplexem dalších prvků chránící jak 
pacienta, tak i ošetřující personál před nežádoucím zraněním. Uvedená předpokládaná 
cena zakázky umožňuje několika tuzemským i zahraničním výrobcům podat nabídky na 
zařízení, kteří tuto normu deklarují. Trváním na jejím plnění si zadavatel zajistí nabídky 
výrobků, která jsou maximálně bezpečná. Požaduje zadavatel plnění normy ČSN EN 
60601-2-52 za důležité a bude její plnění vyžadovat? 
ODPOVĚĎ 4
Viz odpověď č. 1.

DOTAZ 5
Zadavatel požaduje: nastavení výšky 52 – 95 cm elektricky 
Z důvodu bezpečnosti a snadnějšího vstávání osob s omezeným pohybem a osob menšího 
vzrůstu je snaha výrobců vyrábět lůžka s co nejnižší minimální výškou ložné plochy. 
Současným standardem je minimální výška ložné plochy okolo 40 cm. 
Může uchazeč nabídnout lůžko s elektricky polohovatelnou ložnou plochou v rozmezí 
38 – 80 cm, která bude pro pacienty bezpečnější a komfortnější a zároveň umožní i 
ošetřujícímu personálu vyššímu jak 200 cm péči o pacienta ve vzpřímené poloze?
ODPOVĚĎ 5
Dodavatel může nabídnout pro část 3) Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím lůžko se 
zdvihem ložné plochy v rozsahu cca 38-80 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: 4. 10. 2013 Čas: 10.00
Bod IV.3.8)  Podmínky pro otevírání nabídek 
Datum: 4. 10. 2013 Čas: 10.01

Tyto změny budou uveřejněny ve Věstníku veřejných zakázek prostřednictvím Opravného 
oznámení o zahájení zadávacího řízení.
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V Brně dne 16. 9. 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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