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V Kroměříži dne 14. 12. 2016 

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

na veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení 

 

Název zakázky: 

Dodávka laparoskopický gynekologický systém 

 

Veřejná zakázka byla zveřejněná dne 6.12. 2012 pod ev.č.: VZ/2016/2/5/O.  

Zadavatel: 

 

Kroměřížská nemocnice a.s. IČ: 27660532 

Havlíčkova 660/69 767 01 Kroměříž 

 

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující 

dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce 

zadávané dle ZVZ. 

 

Dotaz uchazeče č.1: 

 

Zadavatel požaduje v části Technické parametry bod C. Záznamové zařízení: 

- obrazové vstupy (není-li součástí kamerové jednotky): HDMI, DVI 

Akceptuje zadavatel, bez jakékoliv penalizace, nabídku s dodávkou samostatného 

záznamového zařízení vstupy SDI, DVI, S-Video, Composite? 

 

Odpověď zadavatele č.1: 

Zadavatel bude akceptovat samostatné záznamové zařízení určené pro operační sály s HD 

vstupy DVI a SDI při splnění ostatních požadavků. 

Dotaz uchazeče č.2: 

 

Zadavatel požaduje v části Technické parametry bod D. Atestovaný (MDE) monitor: 

- zadavatel požaduje 2 ks monitoru 

Ze zadání vyplývá, že první monitor bude umístěn na centrálním rameni přístrojového vozíku. 

Požadavek o tom, kde má být umístěn druhý monitor chybí. Je možné tuto informaci 

upřesnit? 
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Odpověď zadavatele č.2: 

Upřesnění umístění monitorů:  

Hlavní monitor bude umístěn centrálně na polohovatelném rameni / stativu, který bude pevně 

spojen s endoskopickým vozíkem. Sekundární monitor bude na pohyblivém rameni a bude 

sloužit jako náhledový – rameno bude upevněno na endoskopický vozík. 

 

S pozdravem 

PharmDr. Filip Ovesný 

obchodní náměstek 
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