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V Olomouci 20.6.2022 
 
 
Zadavatel: 
Fakultní nemocnice Olomouc 
I. P. Pavlova 185/6 
779 00  Olomouc 
 
 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu  
VZ-2022-000643 - Elektrochirurgické generátory  
VZ-2022-000643-01 část I - 2 ks elektrochirurgického generátoru pro COSS a I.IK(OS)  
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 20.6.2022. 
 
Dotaz 1: 
Zadavatel uvádí v příloze č. 3 ZD – Tabulka splnění minimálních technických podmínek ve výčtu 
technických parametrů mimo jiné požadavek: „Generátor musí v případě poruchy opticky i 
akusticky alarmovat. Alarmy musí být doplněny textovým uvedením typu závady na obrazovce 
generátoru spolu s návrhem řešení nastalé závady v českém jazyce“ 
 
Uchazeč může nabídnout systém, který označí závadu číselným kódem s uvedením řešení závady v 
textové podobě v návodu k použití. 
 
Bude zadavatel akceptovat označení závady číselným kódem a návrh řešení závady v textové 
podobě v návodu k použití? 
 
Odpověď 1: 
Zadavatel trvá na původním požadavku: Generátor musí v případě poruchy opticky i akusticky 
alarmovat. Alarmy musí být doplněny textovým uvedením typu závady na obrazovce generátoru 
spolu s návrhem řešení nastalé závady v českém jazyce z důvodu rychlého vyřešení nastalého 
problému přímo na operačním sále při výkonu. 
 
Poznámka: návod není z hygienických důvodů umístěn u přístroje na operačním sále. 
 
 
Dotaz 2: 
Zadavatel uvádí v příloze č. 3 ZD – Tabulka splnění minimálních technických podmínek ve výčtu 
technických parametrů mimo jiné požadavek: „K přístroji musí být minimálně 10ks neutrálních 
(zpětných) elektrod“ 
 
Uchazeč k nabízenému systému disponuje pouze opakovatelně použitelnou zpětnou elektrodou                  
s životností 2 roky, která je dodávána jako samostatný komponent. 
 
Bude zadavatel nabídku systému s dodáním opakovatelně použitelné zpětné elektrody místo 
jednorázových neutrálních elektrod? 
 
Odpověď 2: 
Zadavatel trvá na původním požadavku z důvodu používání zařízení na operačních sálech, kde se 
jednorázové neutrální elektrody standardně využívají. 


