Veřejná zakázka
„Průběžné dodávky jednorázových setů pro odběr plné krve s in-line filtrací, včetně
bezplatné výpůjčky 4 ks automatických separátorů (lisů) na zpracování odebrané krve a
4 ks automatických míchacích vah pro odběr krve“
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Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) poskytuje na základě níže uvedeného dotazu dodavatele
následující vysvětlení zadávací dokumentace:
Dotaz k zadávací dokumentaci:
„Zadavatel požaduje ve specifikaci jednorázových souprav pro odběr plné krve (PK) s in-line filtrací
erytrocytů: vak s plazmou musí mít hadičku max. 50 cm s minimálně 5 číslovanými segmeny. Obvykle
je požadována větší délka a počet segmentů - větší délka naopak většinou není překážkou. Lze tedy
nabídnout soupravu s délkou hadičky u plazmového vaku 65 cm?“
Odpověď:
Zadavatel bude akceptovat parametr uvedený dodavatelem. V návaznosti na tuto odpověď mění
specifikaci jednorázových souprav pro odběr plné krve (PK) s in-line filtrací erytrocytů
následovně:
•

Vak s plazmou musí mít hadičku max. 70 cm s minimálně 5 číslovanými segmenty

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedená změna zadávací dokumentace je způsobilá
rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel stanovuje nově lhůtu pro podání nabídek:
29.4.2021 9.00 hod.
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