Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem

„Dodávka kloubních náhrad – centralizované zadávání“
zadávaná v otevřeném zadávacím řízení v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
Zadávací řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem
zakázky: Z2020-009613

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Centrální zadavatel Nemocnice Středočeského kraje a.s., se sídlem Zborovská 81/11,
150 00 Praha – Smíchov Vysvětlením zadávací dokumentace č. 3 ze dne 4.6.2020
prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 30. 10. 2020 do 13:00 hodin.
Centrální zadavatel ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 04.06.2020 současně
uvedl, že v prodloužené lhůtě pro podání nabídek, poskytne dodavatelům též vysvětlení
zadávací dokumentace, tj. odpovědi na dotazy, které centrální zadavatel obdržel v průběhu
zadávacího řízení k zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Po projednání vznesených dotazů s Oblastními nemocnicemi Středočeského kraje centrální
zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na doručené dotazy, na které nebyly
k dnešnímu dni poskytnuty odpovědi:
Znění dotazu:
části 3,4,5,6:
Zadavatel požaduje jamku s možností primární fixace šrouby, v počtu minimálně 3 s tím, že bude
akceptována jamka s primárně zaslepenými otvory. Znamená to, že nebude akceptována jamka typu
No Hole – bez otvorů? Jamky No Hole jsou osvědčené, jsou široce používány i v ČR a mají spolehlivé
klinické výsledky.
Znění odpovědi:
Jamku „No hole“ akceptujeme, jako variantu plně zaslepené jamky, pokud je na skladě i jamka
s otvory.
Znění dotazu:
část 8: které z komponent se týká požadavek na pravé a levé provedení? Jde o femorální komponentu,
tibiální komponentu, nebo obě komponenty?
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Znění odpovědi:
Týká se femorální komponenty.
Znění dotazu:
část 10: Požaduje zadavatel skutečně v této části sterilizaci PE komponenty etylenoxidem nebo
plasmou? Jedná se pouze o jednu z metod sterilizace, která nemá žádný prokázaný a dokumentovaný
vliv na způsob implantace nebo přežití implantátu.
Znění odpovědi:
Akceptujeme oba způsoby sterilizace. Za způsob sterilizace, sterilitu a dobu přežití odpovídá
dodavatel.
Znění dotazu:
část 1 - Náhrada kyčelního kloubu cementovaná s dříkem klasického typu + PE jamka
Zadavatel v části 1 požaduje „Možnost použití STD PE nebo X-link PE s variantou 28 mm, 32 mm
a 36 mm.“ Je pro zadavatele přípustná nabídka STD PE s variantou 28 mm, 32 mm a 36 mm
vystaveného sterilizaci BETA zářením. STD PE vystavený BETA zářením získává stejné pevnostní
a otěrové vlastnosti jako X-link PE. Účastník toto může doložit vlastní studií.
Znění odpovědi:
Nabídka dodavatele není přípustná. Zadavatel trvá na původním zadání uvedeném v zadávací
dokumentaci.
Znění dotazu:
část 2 - Náhrada kyčelního kloubu cementovaná s rovným leštěným dříkem s centralizérem +
PE jamka
Zadavatel v části 2 požaduje: Možnost použití STD PE nebo X-link PE s variantou 28 mm, 32 mm a
36 mm. Je pro zadavatele přípustná nabídka STD PE s variantou 28 mm, 32 mm a 36 mm vystaveného
sterilizaci BETA zářením. STD PE vystavený BETA záření získává stejné pevnostní a otěrové
vlastnosti jako X-link PE. Účastník toto může doložit vlastní studií.
Znění odpovědi:
Nabídka dodavatele není přípustná. Zadavatel trvá na původním zadání uvedeném v zadávací
dokumentaci.
Znění dotazu:
část 7 - Náhrada kyčelního kloubu necementovaná s modulární press-fit jamkou a proximálně
kotveným dříkem, pro mladé pacienty s nejvyššími pohybovými nároky, kombinace keramika
keramika
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V části 7 zadavatel požaduje keramickou hlavičku průměru 28 mm ve velikostech S, M, L, XL. Je
pro zadavatele přípustná nabídka s hlavičkou průměru 28 mm ve velikostech S, M, L? V ostatních
průměrech, tedy 32 a 36 mm, je účastník schopen nabídnout velikosti podle požadavků zadavatele.

Znění odpovědi:
Nabídka dodavatele není přípustná. Zadavatel trvá na původním zadání uvedeném v zadávací
dokumentaci.
Znění dotazu:
část 10 - Náhrada kolenního kloubu pro pacienty s alergiemi na běžné kovové materiály
1) V části 10 zadavatel požaduje tibialní komponentu v pravolevém provedeni. Je pro zadavatele
přípustná nabídka se stranově univerzální tibialní komponentou?
Znění odpovědi:
Ano, přípustná je obojí varianta.
2) V části 10 zadavatel požaduje modulární tibialní komponentu s možností použití dříku a
nastavení jeho offsetu.
Je pro zadavatele přípustná nabídka modulární tibialní komponenty s možností použití dříku bez
nastavení offsetu. V případě potřeby offsetového dříků může účastník dodat revizní tibialní
komponentu.
Z našich dlouholetých zkušeností v rámci implantace je použití plnohodnotné revizní tibialní
komponenty v případech, kdy je nutné použít offset, výhodnější, protože anatomické abnormality
jsou již tak veliké, že primární tibialní komponeta s extenčním dříkem není již vhodná.
Znění odpovědi:
Ano nabídka dodavatele je přípustná.
3) V části 10 zadavatel požaduje typ sterilizace ethylenoxid nebo plazma. Je pro zadavatele přípustná
nabídka implantátů sterilizovaných BETA zářením? Způsob sterilizace nemá vliv na kvalitu
nabízeného plnění.
Znění odpovědi:
Nabídka dodavatele není přípustná. Zadavatel trvá na původním zadání uvedeném v zadávací
dokumentaci.
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Znění dotazu:
Bude zadavatel akceptovat, pokud dřík v části 1 VZ nebude univerzální, nýbrž nabízený produkt by
obsahoval nabídku na pravý dřík klasik tvar a pravý lateralizovaný, a rovněž podobně pro levou
stranu (levý dřík klasik tvar a levý lateralizovaný)?
Znění odpovědi:
Ano nabídka dodavatele je přípustná.
Znění dotazu:
Zadavatel v odstavci Obecné minimální požadavky části 4: Specifikace materiálů zadávací
dokumentace požaduje dodávku obturatoru, požaduje jeho zvláštní nacenění, pokud není součástí
kompletu. Není jasné, o jaký obturator se jedná. Jde o obturator komponenty, použitý namísto
eventuálního dříku komponenty, nebo se jedná o obturator dřeňové dutiny, použitý k zaslepení
dřeňové dutiny a tím vymezení cementového lůžka femorální cementované komponenty TEP
kyčelního kloubu? Musí být obturatoru dodán u každého sety, který jej neobsahuje, a to i v případě,
že není potřeba?
Znění odpovědi:
Obturátor femorální či tibiální kanálové dutiny, samostatná položka se zvl. naceněním, není součástí
každého setu a je dodán samostatně.
Znění dotazu:
Specifikace materiálů zadávací dokumentace je pro část 8 VZ stanoven požadavek „pravé a levé
provedení“, není však vůbec jasné, které z komponent se týká požadavek na pravé a levé provedení?
Jde o femorální komponentu, tibiální komponentu nebo obě komponenty?
Znění odpovědi:
Jde o femorální komponentu.
Znění dotazu:
Specifikace materiálů zadávací dokumentace je pro část 10 VZ: Z jakého důvodu požaduje zadavatel
stranové P-L provedení u tibiální komponenty v této kategorii, když v jiných kategoriích tento
požadavek
nemá?
Tvar tibiální komponenty nesouvisí s úspěšností přežití implantátu, nesouvisí se způsobem
implantace a už vůbec nesouvisí s alergií pacienta na kovy. Z jakého důvodu požaduje v této kategorii
zadavatel typ sterilizace PE komponenty etylenoxidem právě v této kategorii? Typ sterilizace nemá
dokumentovaný vliv na způsob implantace, přežití implantátu, ani na alergické projevy v těle
pacienta.
Znění odpovědi:
Tvar tibiální komponenty souvisí se způsobem implantace. Sterilizace je možná i plazmou.

Znění dotazu:
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Dotaz pro část 5:
Zadavatel uvádí v příloze ZD č. 4 Technická specifikace ve výčtu požadavků pro část 5, v
požadavcích na Necementovaný proximálně kotvený dřík mimo jiné požadavek: Materiál: Nástřik
Ti slitina - mechanicky fixovaný v proximální části dříku.
Uchazeč může nabídnout dřík z titanové slitiny s HA nástřikem v celé délce dříku.
Bude zadavatel akceptovat nabídku řešení, které splňuje všechny ostatní požadované parametry se
dříkem z titanové slitiny s HA nástřikem v celé délce dříku, při zachování medicínského účelu?
Znění odpovědi:
Ano nabídka dodavatele je přípustná.
Znění dotazu:
Dotaz pro část 6:
Zadavatel uvádí v příloze ZD č. 4 Technická specifikace ve výčtu požadavků pro část 6, v
požadavcích na Necementovaný proximálně kotvený dřík mimo jiné požadavek: Materiál: Nástřik
Ti slitina - mechanicky fixovaný v proximální části dříku. Uchazeč může nabídnout dřík z titanové
slitiny s HA nástřikem v celé délce dříku. Bude zadavatel akceptovat nabídku řešení, které splňuje
všechny ostatní požadované parametry se dříkem z titanové slitiny s HA nástřikem v celé délce
dříku, při zachování medicínského účelu?
Znění odpovědi:
Ano nabídka dodavatele je přípustná.
Znění dotazu:
Dotazy pro část 7:
Zadavatel uvádí v příloze ZD č. 4 Technická specifikace ve výčtu požadavků pro část 7, v
požadavcích na Necementovaný proximálně kotvený dřík mimo jiné požadavek: Materiál: Nástřik
Ti slitina - mechanicky fixovaný v proximální části dříku. Uchazeč může nabídnout dřík z titanové
slitiny s HA nástřikem v celé délce dříku.
Bude zadavatel akceptovat nabídku se dříkem z
titanové slitiny s HA nástřikem v celé délce dříku, při zachování medicínského účelu ?
Zadavatel uvádí tamtéž , ve výčtu požadavků mimo jiné požadavek na keramické vložky 28 – 36
mm a zároveň velikost jamek 42 – 68 mm. Uchazeč může nabídnout standardní keramické vložky v
rozpětí 44 – 66 mm. Bude zadavatel akceptovat nabídku uchazeče se standardními keramickými
vložkami v rozpětí 44 – 66 mm., s tím, že vložky velikostí 42 a 68 mm budou k dispozici ve verzi
crosslink PE při zachování medicínského účelu?
Znění odpovědi:
Ano nabídka dodavatele je přípustná.

Znění dotazu:
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Dotaz pro část 8:
Zadavatel uvádí v příloze ZD č. 4 Technická specifikace výčet požadavků pro část 8. Bude
zadavatel akceptovat nabídku s použitím All Poly Tibie?
Znění odpovědi:
Nabídka dodavatele není přípustná. Zadavatel trvá na původním zadání uvedeném v zadávací
dokumentaci.
Znění dotazu:
Dotaz pro část 9:
Zadavatel uvádí v příloze ZD č. 4 Technická specifikace ve výčtu požadavků pro část 9 mimo jiné
požadavek na 8 velikostí femorálních i tibiálních komponent.
Uchazeč může nabídnout systém se 7 velikostmi tibiálních komponent, který splňuje všechny
ostatní požadavky. Tento implantát s vynikajícími dlouhodobými výsledky v NJR (desítky tisíc
implantací), je používán celosvětově více než 30 let.
Bude zadavatel s ohledem na výše uvedené akceptovat nabídku uchazeče se 7 velikostmi tibiálních
komponent při zachování medicínského účelu?
Znění odpovědi:
Ano nabídka dodavatele je přípustná.

Znění dotazu:
Jak se bude zadavatel stavět ke klinickému follow-up u studie, kdy bylo iniciálně od roku
2012 zahrnuto 487 pacientů s implantovanou náhradou kolenního kloubu, což je velmi
dostatečné sledovací období stran zadání VŘ, ale jsou přítomny následující skutečnosti?
V průběhu follow-up bylo totiž z různých důvodů vyloučeno 274 pacientů a pro účely
Kaplan-Meier score byla zahrnuta k validním výpočtům pouze část období. Toto validované
období z hlediska statistiky je zatím zdokumentováno a odpublikováno do konce roku 2018
prostřednictvím Kaplan-Meier křivky.
Období v odpublikované křivce je ke konci listopadu 2018 =3,1 roku (survival rate mám tedy
za 3,1 roku, kdy běžela, a dosud běží K-M křivka), recentnější křivku nemáme, výrobce ji
zatím neposkytnul. Ke 30.6.2020 by vygenerovatelná křivka K-M skore (a tudíž i survival
rate) byla za období 4,68 roku.
Výrobce je francouzský a velmi dbá na vylučování nezačlenitelných případů, pokud nejsou
odsledovány lege artis. Proto to zpoždění, ač follow-up byl započat v roce 2012.

Znění odpovědi:
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Centrální zadavatel trvá na původním zadání uvedeném v zadávací dokumentaci.

Centrální zadavatel je názoru, že úprava zadávací dokumentace může rozšířit možný
okruh účastníků zadávacího řízení. Z tohoto důvodu centrální zadavatel, v souladu s § 99
odst. 2 ZZVZ, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny činila
celou původní délku, tj. do 5.11.2020 do 13:00 hodin.

JUDr. Alice
Opočenská

Digitálně podepsal JUDr.
Alice Opočenská
Datum: 2020.09.29
11:35:46 +02'00'

JUDr. Alice Opočenská, MPA
Statutární ředitelka
Nemocnice Středočeského kraje a.s.

Stránka 7 z 7

