DODATEČNÉ INFORMACE č. 1
K VÝZVĚ K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel:

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

veřejná zakázka malého rozsahu vyšší hodnoty s názvem

„Defibrilační elektrody“

zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
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1.

OBECNÉ INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1.1

Informace o zadavateli

1.1.1

Zadavatel

Název:

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, p. o.

Sídlo:

Vančurova 1544, 272 01 Kladno

IČO:

75030926

DIČ:

CZ75030926, nejsme plátci DPH

Osoba oprávněná jednat za
MUDr. Pavel Rusý, ředitel ZZS SčK, p.o.
zadavatele:
(dále jen „Zadavatel“)

1.1.2

Kontaktní osoby za Zadavatele

Kontaktní osoba zástupce
Zadavatele ve věcech
zadávací dokumentace:

Ing. Barbora Šimůnková

Funkce:

referent veřejných zakázek

E-mail:

barbora.simunkova@zachranka.cz

Telefon:

+420 312 256 628
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Dotaz č. 1
Dobrý den,
rádi bychom se zúčastnili veřejné zakázky malého rozsahu (číslo 710702); název veřejné zakázky:
Defibrilační elektrody.
Připojuji dotazy – technická specifikace
-

délka připojovacího kabelu min. 100 cm - DOTAZ - připouštíte i kratší délku?

-

nabízené elektrody musí mít přidělen kód VZP pro vykazování ZUM (kód je nutné uvést v
nabídce) – DOTAZ - postačila by notifikace SUKL – ZP?

-

nabízené elektrody musí odpovídat požadavkům na příslušenství a spotřební materiál,
které jsou kladeny Návodem k použití přístrojů, s kterými budou používány - DOTAZ –
disponujeme prohlášením o shodě, kompatibilitě pro LIFEPACK 15, 20, návod v ČJ,
notifikace SUKL ZP – jsou tyto dokumenty dostačující?

Děkuji za zpětné informace.

Odpověď č. 1
Zadavatel trvá na požadované délce připojovacího kabelu z důvodu lepší manipulace a nalepení
elektrod, například při jejich použití s přístrojem uchyceným v držáku v sanitním voze.
Odpověď č. 2
Zadavatel trvá na podmínkách technické specifikace.
Odpověď č. 3
Zadavatel trvá na podmínkách zadávací dokumentace, tedy, že dodané příslušenství musí být v
souladu s Návodem k použití o přístroji.

Ostatní text Výzvy pro podání nabídky zůstává nezměněn.

Termín pro podání nabídek se zůstává stejný, tedy 12. 4. 2022 v 10:00 hodin.

Za ZZS SČK, p. o., dne 6. 4. 2022

MUDr.
Pavel Rusý

Digitálně
podepsal MUDr.
Pavel Rusý
Datum: 2022.04.06
15:08:51 +02'00'

___________________________
MUDr. Pavel Rusý
ředitel ZZS SČK, p. o.
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