Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o.
Výškovická 2995/40, Zábřeh
700 30 Ostrava

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1 k veřejné zakázce malého rozsahu
č. 22/2022 s názvem „Dodání obvazového materiálu“
(č.spisu ZZS/Do/2022/22/obvazový materiál)
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, p.o. jako zadavatel v souvislosti
s podanými dotazy k dané veřejné zakázce malého rozsahu vysvětluje zadávací podmínky:
1. Znění dotazu dodavatele:
„Dobrý den, Žádáme zadavatele o upřesnění těchto položek:
- náplast 1,25x 9m – o jakou barvu a materiál se jedná?
– sterilní krytí 20x20cm – bude zadavatel akceptovat rozměr 20x25 cm, baleno po 15 ks?
– tampon stáčený – upřesněte, zda sterilní nebo nesterilní, případně rozměr, s RTG nitkou nebo
bez?“
Odpověď zadavatele:
- náplast 1,25x 9m- hypoalergenní elastická náplast min. 9 m x 1,25 cm, požadavek na barvu ani
materiál zadavatel nemá
- sterilní krytí 20x20cm- ano, zadavatel bude akceptovat rozměr 20x25 cm v balení po 15 ks,
nebude však nijak zohledněno vůči ceně /tzn. bude hodnoceno stejně jako nabízený rozměr
20x20 cm
- tampon stáčený- tampon z gázy stáčený nesterilní cca. 19 cm x 20 cm, 100% bavlna, balení po
100 ks (příp. přepočítejte na Vámi nabízené kusy v balení), bez RTG nitky
2. Znění dotazu dodavatele:
„Dobrý den, prosím o upřesnění specifikace u položek:
Sterilní krytí 10 cm x 10 cm (balení po 2 ks- cena za balení)
Sterilní krytí 10 cm x 20 cm
Sterilní krytí 20 cm x 20 cm (balení po 15 ks- cena za balení*)
zdali jde u těchto položek jde o sterilní kompresy z gázy nebo o savé sterilní kompresy? A zdali u
položky Sterilní krytí 10 cm x 20 cm požaduje zadavatel zboží jednotlivě baleno nebo v určitém
počtu ks v balení?“
Odpověď zadavatele:
Jedná se o savé sterilní kompresy, sterilní krytí 10 cm x 20 cm bude v balení po 1 kuse.
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