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V Kroměříži dne 3. 3. 2016 

 

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

na veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení 

 

Název zakázky: 

Dodávka telemetrie a pacientských monitorů interní a neurologické 

oddělení 
 

 

Veřejná zakázka byla zveřejněná dne 19.2. 2012 pod ev.č.: VZ/2016/2/01/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: 

 

Ze zkušenosti s monitorací pacienta pomoci telemetrického systému vyplývá, že parametr 

IPx5 je neopodstatněný. Bude zadavatel akceptovat pacientské jednotky (vysílače) se stupněm 

ochrany IPX0, zato s výdrží 2ks AA baterií min. 3dny vč. měření SpO2, a s barevným 

displejem se zobrazením měřených hodnot a  stavu baterie? 

 

Odpověď zadavatele č.1: 

Uchazečem nabízené pacientské jednotky se stupněm ochrany IPX0 jsou pro zadavatele 

nevyhovující vzhledem k tomu, že monitorovaní pacienti se mohou volně pohybovat v rámci 

oddělení vč. hygienických prostor, kde se vyskytuje voda. Z toho důvodu zadavatel na svém 

požadavku trvá. 

 

Dotaz uchazeče č.2: 
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Bude zadavatel akceptovat centrální stanici bez zobrazení indikátoru síly signálu, nicméně se 

zobrazením stavu baterií? 

 

Odpověď zadavatele č.2: 

Indikátor síly (kvality) signálu se zobrazením na centrální stanici, považuje zadavatel za 

praktickou informaci, ale bude toto akceptovat.  

Dotaz uchazeče č.3: 

Datovým rozhraním s požadovanými čtyřmi datovými vstupy/výstupy disponuji monitory 

vyšších tříd, které jsou však finančně nákladnější, vzhledem k zadavatelem předpokládané 

pořizovací hodnotě. Bude zadavatel akceptovat pacientské monitory pouze s jedním z 

požadovaných datových rozhraní, např. RJ 45? Tímto řešením nebude dotčen medicínsky účel 

zařízení a navíc námi nabízený přístroj bude hmotnostně a rozměrově více příznivý pro 

přenášení a transport pacienta. 

Odpověď zadavatele č.3: 

Zadavatel požaduje datové rozhraní tak, jak ho definoval v technickém popisu zadávací 

dokumentace. Z veřejně dostupných zdrojů je známo, že nejen pacientské monitory vyšších 

tříd jimi disponují, ale také pacientské monitory středních a nižších tříd jimi běžně disponují. 

Zadavatel pacientské monitory obnovuje z důvodu modernější funkcionality a budoucího 

využití, jako např. možný export/import dat, možnosti aplikace externího zobrazovacího 

displeje.  

 

S pozdravem 

PharmDr. Filip Ovesný 

obchodní náměstek 
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