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Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 a § 99 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů
dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace. V návaznosti na poskytnuté vysvětlení
zadávací dokumentace rovněž mění zadávací dokumentaci v níže uvedeném rozsahu.
Dotaz č.1:
„Je zadavatelem požadován v rámci servisního balíčku upgrade software a upgrade hardware?“
Odpověď zadavatele:
Ne, v rámci servisního balíčku je požadován update software a update hardware.
Dotaz č. 2:
„Zadavatel ve VZ požaduje výpůjčku plně automatický systém dvou hematologických analyzátorů,
1
barvícího a nátěrového automatu a digitální morfologie.
Prosíme o doplnění počtu vyšetření

manuálního diferenciálního rozpočtu za rok. Počty vyšetření manuálního diferenciálu nejsou uvedeny v
zadávací dokumentaci a taktéž nejsou uvedeny v krycím listu.“
Odpověď zadavatele:
Průměrný počet manuálních (mikroskopicky hodnocených diferenciálních rozpočtů leukocytů) je
3 500 nátěrů.
Vymezení palety nepodkročitelného spektra požadovaných vyšetření a množství výkonů dle roku
2021 v článku 2 Zadávací dokumentace se mění následovně:
Název vyšetření

Počet testů /rok

KO bez difu

37 243

KO + Diff (šestipopulační)

16 567

KO celkem

53 810

RTC
NRBC
IPF
Tělní tekutiny
Mikroskopiský diferenciál
leukocytů

2 694
53 810
1 666
194
3500

V návaznosti na výše uvedené zadavatel spolu s tímto vysvětlením zadávací dokumentace
uveřejňuje novou přílohu č. 1 ZD – Krycí list nabídky, s upraveným textem. Tato nová příloha
s názvem souboru „NOVÁ Příloha č. 1 ZD – Krycí list nabídky“ je zveřejněna v sekci
elektronického nástroje „Zadávací dokumentace“.
Zadavatel předesílá, že s ohledem na výše uvedenou změnu zadávacích podmínek bude
prodlužovat lhůtu k podání nabídek. Z důvodu nutnosti naplnění zákonných požadavků bude
přesný termín uveřejněný na profilu zadavatele v den uveřejnění prodloužené lhůty ve věstníku
veřejných zakázek.
podepsal
JUDr. Rita Digitálně
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