
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 6 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
V souvislosti se zveřejněnou veřejnou zakázkou Vás žádáme o zodpovězení dotazů k 
technické specifikaci části 3 Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím uvedené v 
zadávací dokumentaci. 
V zadávací dokumentaci je uvedeno: 
„Aktivní antidekubitní podpůrný tlakový systém, který neustále mění body, na kterých 
pacient leží. Tím vznikají periody, kdy každá část těla si kompletně odpočine od tlaku, čímž 
tento přímý tlak je pod hranicí možnosti vzniku kapilárních uzávěr. Během těchto period 
může pokračovat přísun kyslíku a živin do tkání. Antidekubitní matrace je vhodná pro 
pacienty se středním až vysokým rizikem, u kterých není kontraindikován vnější podpůrný 
pohyb. Pacienti, kteří mají nekomplikovaný 2. spíše 3. stupeň proleženin, které se hojí, 
mohou také těžit z pobytu na tomto systému. Schopnost pomoci s ošetřováním rizikových 
pacientů spolu s jeho přesností a lehkou obsluhou“. 
A zároveň v mezi technickými parametry: 
antidekubitní matrace s potahem SAFR podélnými a příčnými prořezy, zs studené pěny HR 
4045, potah na zip s možností sejmout a vyprat 
Ptáme se tedy, zda zadavatel požaduje na všechna lůžka aktivní antidekubitní matraci 
a zároveň také matraci pasivní?
ODPOVĚĎ 1
Zadavatel požaduje dodat na všechna lůžka pasivní antidekubitní matraci (viz příloha č. 1). 

DOTAZ 2
V souvislosti se zveřejněnou veřejnou zakázkou Vás žádáme o zodpovězení dotazů k 
technické specifikaci části 3 Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím uvedené v 
zadávací dokumentaci. 
V zadávací dokumentaci je uvedeno: 
„Osmitlačítkový ovládač“ STRANA 2/2 



Strana 2

Může uchazeč nabídnout ovladač se šesti tlačítky, který umožní veškeré polohování 
lůžka, které je požadováno v zadávací dokumentaci?
ODPOVĚĎ 2
Dodavatel může nabídnout pro část 3) Elektrická polohovací lůžka s příslušenstvím ovladač 
s více či méně než osmi tlačítky pokud umožní veškeré polohování lůžka, tak jak je 
požadováno v zadávacích podmínkách (viz příloha č. 1).

II. Zadavatel současně analogicky 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: 10. 10. 2013 Čas: 10.00
Bod IV.3.8)  Podmínky pro otevírání nabídek 
Datum: 10. 10. 2013 Čas: 10.01

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

V Brně dne 30. 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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