DODATEČNÉ INFORMACE / VYSVĚTLENÍ Č. 1
K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:

Dodávka 4 ks ventilátorů pro novorozence

Režim veřejné zakázky:

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky, zjednodušené
podlimitní řízení

Evidenční číslo zadavatele:

P-2022-3

Zadavatel:

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Statutární zástupce:

MUDr. Lukáš Velev, MHA

Sídlo:

Vrchlického 59, 586 33 Jihlava

IČ/DIČ:

0090638/CZ00090638

E-mail:

sekretariat@nemji.cz

Web:

www.nemji.cz

Tel:

567 157 111

Fax:

567 301 212

Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tímto odpovídá na
obdržené dotazy k zadávacím podmínkám pro výše uvedenou podlimitní veřejnou zakázku.
Informace budou uveřejněny a nadále dostupné bez omezení na profilu zadavatele, na stejném místě
jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:
Po prostudování podkladů k zadávacímu řízení máme následující dotaz. Zadavatel v bodě 1.1 KS
předpokládá:
•

udělení/vystavení oprávnění školitele (v souladu s § 61 odst.2, aktuálního znění zákona č.
268/2014, o zdravotnických prostředcích), které bude umožňovat již zaškoleným osobám
kupujícího školit v obsluze další personál v rámci Nemocnice Jihlava p. o.

Tento požadavek je obvyklý u techniky dodávané ve velkých počtech a opakovaně (např. infuzní
technika, lůžka). U zařízení dodávaných v řádu jednotek, zejména u novorozeneckých ventilátorů, je
tento požadavek neobvyklý a Uchazeč jako školitel není ze strany výrobce oprávněn (v souladu se
zákonem č. 89/2021 Sb.) k zaškolování dalších osob k provádění školení/instruktáží.
Uchazeč navrhuje bezplatné provádění školení/instruktáží v rámci BTK během záruční doby a pro
pozáruční dobu uzavře se Zadavatelem pozáruční Servisní smlouvu, kdy bude dále školení/instruktáže
v rámci BTK provádět zdarma.

Odpověď zadavatele:
Zadavatel s navrženým řešením souhlasí a upravuje znění výše zmíněného bodu, týkajícího se
provádění školení/instruktáží, v Příloze č. 4 – Návrh kupní smlouvy takto:
•

bezplatné provádění školení/instruktáží v rámci BTK během záruční doby.

Vzhledem k povaze otázek a odpovědí se lhůta pro podávání nabídek nemění.
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