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Název:  Dodávky materiálů pro provoz laboratoře  
a provádění biochemických a imunochemických 
testů včetně výpůjčky příslušných analyzátorů  
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Druh veřejné zakázky:  Dodávky   
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Název:  Nemocnice následné péče Moravská Třebová   

Sídlo:  Svitavská 25, Moravská Třebová   

IČ:  001 93 895   

 

 

Vysvětlení z na dotaz dodavatele ze dne 10. února 2021 

Znění dotazu: 
Prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace k VZMR s názvem „Dodávky materiálů pro provoz 
laboratoře a provádění biochemických a imunochemických testů včetně výpůjčky příslušných 
analyzátorů pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová“. 
Náš dotaz zní následovně: 
Vzhledem k zadání a vymezení předmětu plnění veřejné zakázky, které požaduje zabezpečení 
dodávek materiálu pro provádění biochemických a imunochemických testů dle specifikací uvedených 
v příloze této zadávací dokumentace prosíme o upřesnění tabulky „Diagnostika MT- poptávka 2021“. 
Tabulka zahrnuje testy, které nejsou předmětem veřejné zakázky např. řádek 142 tisk štítků. 
Vzhledem k tomu, že cena modelového koše je uvedena jako hodnotící kritérium, prosíme o 
upřesnění testů, které budou prováděny na poptávaných analyzátorech. 
Předem děkujeme za odpověď. 
  

Odpověď zadavatele: 
Některé položky v seznamu byly skutečně uvedeny nedopatřením. Zadavatel v příloze poskytuje 
aktualizované verze laboratorních statistik za roky 2019 a 2020 a zároveň předkládá i novou 
tabulku k ocenění. 
  
 

Vysvětlení z na dotaz dodavatele ze dne 10. února 2021 

Znění dotazu: 
„Jako potencionální uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „Dodávky materiálů pro provoz 
laboratoře a provádění biochemických a imunochemických testů včetně výpůjčky příslušných 
analyzátorů pro Nemocnici následné péče Moravská Třebová“ Vás tímto žádáme o vysvětlení 
zadávací dokumentace v rozsahu níže: 
  



 
 
Dotaz č. 1: 
Zadavatel v příloze s názvem “Technická_specifikace” k veřejné zakázce požaduje v bodě č. 3 pro 
biochemický analyzátor kapacitu vzorkového kruhu minimálně 80 pozic, minimálně 8 pozic pro 
statimové vzorky a 6 pozic pro kalibrátory.  
Bude zadavatel akceptovat technologické řešení automatického robotického podavače vzorků (RSH), 
který umožňuje tzv. multidimenzionální management vzorků, kontrol a kalibrátorů a kde je kladen 
důraz především na maximální flexibilitu z hlediska času odezvy (TAT)? Podavač je rozdělen na oblast 
s pozicemi pro rutinní vzorky a oblast s prioritními pozicemi, kterých je celkem 35. Celková kapacita 
robotického podavače je více jak 100 vzorků současně. Podavač je navíc navržen tak, aby dovoloval 
kontinuální přístup ke zpracovaným vzorkům, tj. jejich vkládání a vyjímání. 
  

Dotaz č. 2: 
 Zadavatel v příloze s názvem “Technická_specifikace” k veřejné zakázce požaduje v bodě č. 5 pro 
imunochemický analyzátor výkon analyzátoru minimálně 180 testů/hod. 
Bude zadavatel akceptovat analyzátor s výkonem 100 testů/hod s garancí zachování času odezvy 
(TAT) a s ohledem na statistiku provedených testů, kdy by analyzátor s tímto výkonem zpracoval 
veškeré vzorky za jednu hodinu v průměrném dni? Výše zmíněný robotický podavač vzorků umožňuje 
spojení biochemických a imunoanalytických systémů a nabízí tak úplnou integraci. Odpadá tak 
nutnost dodatečných procesů, např. alikvotace, což vede k pozitivnímu ovlivnění času odezvy a 
ekonomické výhodnosti. Důležitým prvkem integrace je jedno řídící centrum (PC), navíc v českém 
jazyce, což umožňuje obsluze analyzátoru jednoduchou a rychlou orientaci.  

 

Odpověď zadavatele: 
 

Ad. Dotaz č. 1:   Ano, takovéto řešení je akceptovatelné. 
 

Ad. Dotaz č. 2:   Ano, takovéto řešení je akceptovatelné. 
 
Toto vysvětlení obsahuje přílohu – aktualizovanou verzi modelového spotřebního koše 
k ocenění – soubor s názvem „Diagnostika MT - poptávka 2021 – nová.xls“. 
 
Jelikož se jedná pouze o upřesnění a vysvětlení zadávací dokumentace, lhůta pro podání nabídek 
se nemění. 
 
 
 
 

 
V Poličce dne 11. února 2021     …………………………………….. 
        Mgr. Jaromír Kašpar 
        jednatel AREA 2000 s.r.o. 
        smluvní zástupce zadavatele 
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