
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5 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

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen 
„zákon“). 
I. Zadavatel upravuje svoji odpověď uvedenou v dodatečných informacích č.4 
následovně:
Původní znění odpovědi na dotaz č. 5 se ruší a nahrazuje se novým platným a pro 
zpracování nabídky závazným zněním uvedeným níže (pro úplnost zadavatel níže 
uvádí i citaci dotazu č. 5)
DOTAZ 5 
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?
UPRAVENÁ ODPOVĚĎ 5
Ano, dodavatel může nabídnout pro část 3) Elektrická polohovací lůžka 
s příslušenstvím lůžko se zdvihem ložné plochy v rozsahu 38-80 cm bez matrace.
Tento parametr je v souladu s požadavkem zadavatele (plní požadavek zadavatele 
v širším intervalu než stanovený projektovou dokumentací). 

II. Zadavatel současně na základě výše uvedené upravené odpovědí poskytuje přílohu č. 3 
– Projektová dokumentace, která je platná a pro zpracování nabídky závazná. 
Původní příloha č. 3 poskytnutá formou předchozích dodatečných informací se tímto 
stává neplatnou.

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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