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. 5
Centrální zadavatel Nemocnice Středočeského kraje a.s., se sídlem Zborovská 81/11,
150 00 Praha – Smíchov obdržel dne 20. 10. 2020 požadavek na vysvětlení zadávací
dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce s názvem:

„Dodávka kloubních náhrad – centralizované zadávání“
Požadavek na vysvětlení zadávací dokumentace (znění dotazů):
V souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, si Vás
dovolujeme požádat o vysvětlení zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce s názvem
„Dodávka kloubních náhrad – centralizované zadávání“.
Dotaz č. 1
ČÁST 1 - Náhrada kyčelního kloubu cementovaná s dříkem klasického typu + PE jamka
Zadavatel v části č. 1 veřejné zakázky požaduje: „Možnost použití STD PE nebo X-link PE s
variantou 28mm, 32mm a 36mm.“ Je pro zadavatele přípustná nabídka STD PE s variantou
28mm, 32mm a 36mm s příměsí vitamínu E?
Znění odpovědi:
ANO, ale není povinnou vlastností uvedenou v technické specifikaci.
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Dotaz č. 2
ČÁST 1 - Náhrada kyčelního kloubu cementovaná s dříkem klasického typu + PE jamka
Zadavatel v části č. 1 veřejné zakázky požaduje cementovaný dřík klasického typu standardní
I lateralizovaná varianta. Jaký CCD úhel zadavatel požaduje u standardní a lateralizované
varianty.
Znění odpovědi:
Za stand. považuje centrální zadavatel po konzultaci s pověřujícím zadavatelem úhly 134138 st. Za lateralizované se podle centrálního zadavatele považují implantáty s úhlem
kolem 123–127 st., tedy varózní.

Dotaz č. 3
ČÁST 2 - Náhrada kyčelního kloubu cementovaná s rovným leštěným dříkem s centralizérem
+ PE jamka Zadavatel v části č. 2 požaduje: „Možnost použití STD PE nebo X-link PE s
variantou 28mm, 32mm a 36mm.“ Je pro zadavatele přípustná nabídka STD PE s variantou
28mm, 32mm a 36mm s příměsí vitamínu E?
Znění odpovědi:
ANO, ale není povinnou vlastností uvedenou v technické specifikaci.

Dotaz č. 4
ČÁST 3 - Náhrada kyčelního kloubu hybridní s modulární press-fit jamkou a cementovaným
dříkem klasického typu Zadavatel v části č. 3 veřejné zakázky požaduje cementovaný dřík
klasického typu standardní I lateralizovaná varianta. Jaký CCD úhlel zadavatel požaduje u
standardní a lateralizované varianty?
Znění odpovědi:
Za stand. považuje centrální zadavatel po konzultaci s pověřujícím zadavatelem úhly 134138 st. Za lateralizované se podle centrálního zadavatele považují implantáty s úhlem
kolem 123–127 st., tedy varózní.

Dotaz č. 5
ČÁST 5 - Náhrada kyčelního kloubu necementovaná s modulární press-fit jamkou a proximálně
kotveným dříkem, standard PE vložka acetabulární komponenty V části č. 5 veřejné zakázky
zadavatel požaduje: „necementovaný proximálně kotvený dřík - Standardní i lateralizovaná
varianta; Min. rozsah minimálně 10ti primárních velikostí dříku + 10ti lateralizovaných;
Možnost cementované varianty“ Jaký CCD úhlel zadavatel požaduje u standardní a
lateralizované varianty? Jaký počet velikostí a CCD úhel bude zadavatel požadovat u
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cementované varianty? Požaduje zadavatel nacenění cementovaného dříku do části 5 veřejné
zakázky?
Znění odpovědi:
Za stand. považuje centrální zadavatel po konzultaci s pověřujícím zadavatelem úhly 134138 st. Za lateralizované se podle centrálního zadavatele považují implantáty s úhlem
kolem 123–127 st., tedy varózní.

Dotaz č. 6
ČÁST 6 - Náhrada kyčelního kloubu necementovaná s modulární press-fit jamkou a proximálně
kotveným dříkem, pro pacienty s vyššími pohybovými nároky, cross-link E plast vložky
acetabulární komponenty V části č. 6 veřejné zakázky zadavatel požaduje necementovaný
proximálně kotvený dřík- „Standardní i lateralizovaná varianta; Min. rozsah minimálně 10ti
primárních velikostí dříku + 10ti lateralizovaných; Možnost cementované varianty“. Jaký CCD
úhel zadavatel požaduje u standardní a lateralizované varianty? Jaký počet velikostí a CCD úhel
bude zadavatel požadovat u cementované varianty?
Znění odpovědi:
Počet velikostí vyplývá ze zadávací dokumentace a z uveřejněných vysvětlení zadávacích
podmínek na profilu centrálního zadavatele.
CCD úhel za stand. považuje centrální zadavatel po konzultaci s pověřujícím zadavatelem
úhly 134-138 st. Za lateralizované se podle centrálního zadavatele považují implantáty s
úhlem kolem 123–127 st., tedy varózní Nacenění cementovaného dřík bude součástí
nacenění v informační a cenové nabídce (část 5 zadávací dokumentace – informační a
cenová tabulka).
Dotaz č. 7
ČÁST 7 - Náhrada kyčelního kloubu necementovaná s modulární press-fit jamkou a proximálně
kotveným dříkem, pro mladé pacienty s nejvyššími pohybovými nároky, kombinace keramikakeramika V části č. 7 veřejné zakázky zadavatel požaduje necementovaný proximálně kotvený
dřík – „Standardní i lateralizovaná varianta; Min. rozsah minimálně 10ti primárních velikostí
dříku + 10ti lateralizovaných; Možnost cementované varianty“ Jaký CCD úhel zadavatel
požaduje u standardní a lateralizované varianty? Jaký počet velikostí a CCD úhel bude
zadavatel požadovat u cementované varianty? Požaduje zadavatel nacenění cementovaného
dříku do části č. 7 zadávací dokumentace?
Znění odpovědi:
Viz odpověď na dotaz č. 6.

Stránka 3 z 5

Dotaz č. 8
ČÁST 8 - Náhrada kolenního kloubu pro pacienty s nižšími pohybovými nároky Zadavatel v
části č. 8 veřejné zakázky požaduje artikulační vložku (PE insert) z ultravysokomolekulárního
PE (UHMWPE). V jakém rozpětí výšky a počtu velikostí zadavatel PE insert požaduje?
Znění odpovědi:
Takové, které vyplývá ze zadávací dokumentace veřejné zakázky a z uveřejněných
vysvětlení zadávacích podmínek na profilu centrálního zadavatele.

Dotaz č. 9
ČÁST 9 - Náhrada kolenního kloubu pro pacienty s vysokými pohybovými nároky V části č. 9
veřejné zakázky zadavatel požaduje více variant stabilizovaných insertů. Jaké konkrétní
varianty má zadavatel na mysli?
Znění odpovědi:
Centrální zadavatel z důvodu porovnatelných nabídek vypouští ze specifikace materiálů
v ČÁSTI 9 požadavek na:
• více variant stabilizovaných insertů

Dotaz č. 10
ČÁST 10 - Náhrada kolenního kloubu pro pacienty s alergiemi na běžné kovové materiály V
části č. 10 veřejné zakázky zadavatel požaduje komponentu krytou antialergickým nástřikem.
Jaký prvek zadavatel požaduje jako krycí vrstvu? Prosíme zadavatele o upřesnění této vrstvy, a
to zejména na skutečnost, že některé prvky v minulosti užívané v endoprotetice jako
nealergenní jsou v dnešní době považované za alergeny.
Znění odpovědi:
Jestliže v zadávací dokumentaci veřejné zakázky je nazývána povrchová vrstva
antialergickou, tak požadujeme každou takovou povrchovou vrstvu, která kromě dalších
vlastností nutných ke splnění všech požadavků TS v ZD je i antialergická.
Dotaz č. 11
Zadavatel ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 nepřipouští variantu insetu vystaveného
BETA záření, konkrétně v částech č. 1, 2 a 10 veřejné zakázky. Prosíme o konkrétní vysvětlení,
z jakého medicinského důvodu se zadavatel staví zamítavě k nabízenému plnění (tj. BETA
záření)? Z dostupných studií vyplývá, že tento druh PE má obdobné otěrové vlastnosti jako
keramika nebo cross-linked PE a výrazně lepší než standardní PE. Z pohledu sterility nemá

Stránka 4 z 5

tento způsob sterilizace vliv na konečnou kvalitu plnění. Pracoviště, která zadavatel zastupuje,
mají až dvacetiletou zkušenost s implantáty vystavenými tomuto druhu sterilizace a s výjimkou
jednoho je používají dodnes.
Znění odpovědi:
Centrální zadavatel vychází z požadavků pověřujících zadavatelů a není ve smyslu znění
ZZVZ povinen uchazeči vysvětlovat medicínské důvody pro specifikaci vlastností veřejně
soutěžené komodity.

Centrální zadavatel, v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 ZZVZ a § 99 odst. 2 ZZVZ,
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 19. 11. 2020 do 13:00 hodin.

JUDr. Alice
Opočenská

Digitálně podepsal JUDr.
Alice Opočenská
Datum: 2020.10.27
13:12:30 +01'00'

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