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V Olomouci 13. 8. 2021 
 
Zadavatel: 
Fakultní nemocnice Olomouc 
I. P. Pavlova 185/6 
779 00  Olomouc 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Cystotom, Sonda 
Cysto-gastro Endoflex“ 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 11. 8. 2021 
 
Dotaz 1.:  
Dotaz je směrován na všechny části této zakázky, tzn. na části I., II, III. 
V tabulce splnění minimálních technických podmínek je požadováno: 
„Barevné značení na obalu pro snadnou identifikaci kompatibilních akcesorií a identifikaci velikosti 
cystotomu“. Pokud je nám známo, žádný z výrobců těchto cystotomů nemá speciální identifikační 
barevné značení na obalu. Na obalech námi nabízených produktů jsou přehledně uvedeny 
dostatečné informace k jasné identifikaci velikosti cystotomu a kompatibilních akcesorií i bez 
barevného odlišování. 
Akceptuje zadavatel, nabídne-li uchazeč produkt s obalem bez „barevného značení“ za předpokladu, 
že na takovém obalu budou uvedeny údaje k identifikaci kompatibilních akcesorií a identifikaci 
velikosti cystotomu? 
 
Odpověď 1: 
Zadavatel netrvá na požadavku „Barevné značení na obalu pro snadnou identifikaci kompatibilních 
akcesorií a identifikaci velikosti cystotomu“ a bude akceptovat produkt s obalem bez „barevného 
značení“ s tím, že na takovém obalu budou uvedeny údaje k identifikaci kompatibilních akcesorií a 
identifikaci velikosti cystotomu. Způsob označení účastník veřejné zakázky uvede do poznámky 
v tabulce splnění minimálních technických podmínek s odkazem na vysvětlení ZD č. 1. 
 

Dotaz 2:  
V rámci technických kvalifikačních kritérií pro část III. požaduje zadavatel doložit plnění alespoň jedné 
zakázky s minimálním finančním objemem plnění ve výši 300 tis. Kč bez DPH za rok. Vzhledem k tomu, 
že cystotomy a cystogastro sety, které máme zájem v rámci této zakázky nabídnout, jsou uvedeny na 
trh zcela nově, nejsme v tuto chvíli schopni poskytnout referenční dodávku. Referenční dodávka není 
ani zárukou kvality nabídnutého produktu, tu lze následně ověřit dodáním vzorku. 
Akceptuje zadavatel, nabídne-li uchazeč v části III. produkt bez doložení referenční dodávky obdobně, 
jako je tomu v částech I. a II.? 
 
Odpověď 2: 
Zadavatel zrušil požadavek v části III. na doložení realizace min. 1 obdobné zakázky, jejímž 
předmětem byly dodávky Cystotom, Sonda Cysto-Gastro EndoFlex 10 Fr. s minimálním finančním 
objemem plnění ve výši 300 tis. Kč bez DPH za rok. 
 

 
 
Zadavatel tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 1 současně prodloužil lhůtu pro podání nabídky 
do 19.8.2021 do 10 hod. 


