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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 uvedených dotazů dodavatelů
následující vysvětlení zadávací dokumentace. Zároveň v návaznosti na níže uvedené dotazy rovněž dle
§ 99 ZZVZ mění zadávací dokumentaci v souladu s příslušnými odpověďmi zadavatele.
Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 2
Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:
„Žádáme o vysvětlení, jestli opravdu požadujete EN 1073-2:2002 třída 2, nakolik uvedená norma
definuje ochranní oblek jako odolní vůči radioaktivním částicím a tahle norma není nutná v prostředí
nemocnice, ale je nutná v prostředí, kde se nachází radioaktivní částice, t.j. požadujete, aby oblek byl
jako protichemický oblek proti radioaktivním částicím? Žádáme o odstranění uvedené normy z
požadované specifikace.“
Odpověď zadavatele:
Zadavatel netrvá na doložení splnění normy EN 1073-2:2002 (Třída 2).

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:
„Žádáme

o informaci, co

zadavatel

myslí pod pojmem hermeticky uzavřený

oblek?“

Odpověď zadavatele:
Jedná se o hermeticky uzavřený obal, nikoliv oblek.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3
Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci:
„Dobrý den, při kontrole vzorků a zadávací dokumentace jsme zjistili, že v zadávací dokumentaci
zcela chybí velikost XL, která je nejběžnější a rozměry přiřazené jednotlivým velikostem neodpovídají
běžným standardům.“
Odpověď zadavatele:
Zadavatel požaduje velikosti uvedené v zadávací dokumentaci, které stanovil dle potřeb svých
zaměstnanců.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci:
„Současně požadavek na zaslání každé velikosti od každého účastníka, aniž by byl jasný výsledek se
nám jeví nadstandardní. Pro posouzení kvality materiálu a zpracování stačí jeden vzorek. Je možné
tedy zaslat jednu velikost na posouzení kvality pro VZ?“
Odpověď zadavatele:
Zadavatel trvá na požadavku zaslání vzorku od každé velikosti obleku z důvodu posouzení
zpracování a dodržení požadavků na rozměry u každé velikosti. Tento požadavek nepovažuje
zadavatel za „nadstandartní“.

S ohledem na skutečnost, že zadavatelem uvedená změna zadávací dokumentace je způsobilá
rozšířit okruh účastníků zadávacího řízení, zadavatel stanovuje nově lhůtu pro podání nabídek:
4.5.2021 9.00 hod.
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