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Lipertová Šárka

Od: Lipertová Šárka
Odesláno: 18. července 2017 11:16
Komu: chci@zdravezdravotnictvi.cz
Předmět: RE: [Fwd: FW: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.]
Přílohy: dotaz magnetická rezonance.pdf

Dobrý den, 
 
v příloze zasílám požadované informace. 
 
Pěkný den. 
 
Lipertová 
 
Mgr. Šárka Lipertová, Ph.D. 
vedoucí právního odboru 
Fakultní nemocnice Hradec Králové 
tel. 495 832 174 
 
________________________________ 
From: Iniciativa pro zdravé zdravotnictví, z.s. 
[mailto:chci@zdravezdravotnictvi.cz] 
Sent: Tuesday, July 04, 2017 12:19 PM 
To: fnhk@fnhk.cz<mailto:fnhk@fnhk.cz> 
Subject: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. 
Importance: High 
 
Vážená paní, vážený pane, 
obracím se na Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s následujícím dotazy: 
Z veřejně dostupných zdrojů je nám známo, že nemocnice coby zadavatel realizovala veřejnou zakázku na pořízení 
magnetické rezonance, a to v otevřeném řízení s oficiálním názvem "FN Hradec Králové - nákup magnetické 
rezonance", vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek pod ev.č. 52816. 
Zakázka byla zadána uchazeči Philip Česká republika s.r.o. a s tímto uchazečem byly dne 29.4. 2016 uzavřeny 
smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky. Vzhledem k situaci na trhu těchto zařízení a opakovaným 
nejasnostem, které se vztahují na technické parametry vzájemně si konkurujících přístrojů, máme důvod se 
domnívat, že i Vaše nemocnice se zabývala podrobnostmi stran technického řešení vítězného uchazeče. Z veřejně 
dostupných zdrojů jsme došli k závěru, že vítězný uchazeč technické parametry Vámi realizované veřejné zakázky 
splnil a veřejná zakázka proběhla bez jakéhokoli pochybení, nicméně toto nebylo a ani není předmětem našich 
dotazů. 
V návaznosti na prve poskytnou odpověď jsme přeformulovali a rozšířili dotazy tak, abychom se vyhnuli formulačním 
nedorozuměním. 
Proto Vás tímto, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o: 
 
  1.  Sdělení, zda a kdy byly u  uchazeče Philip Česká republika s.r.o. 
blíže dotazem zjišťovány, ověřovány či upřesňovány jakékoli technické, anebo i jiné parametry jím nabízeného 
přístroje anebo systému? Ať už v režimu žádosti o vysvětlení nabídky, anebo i jinak, např. neformálně před či po 
podpisu smlouvy? 
  2.  Poskytnutí formulace výše specifikovaných dotazů i odpovědí, a případně a také scanu či kopie takové odpovědi 
či odpovědí  uchazeče Philip Česká republika s.r.o., kterými na takovou Vaši žádost/žádosti reagoval. 
Vaši odpověď, prosím, zašlete na e-mailovou adresu: 
chci@zdravezdravotnictvi.cz<mailto:chci@zdravezdravotnictvi.cz> 
Předem děkuji za Vaši odpověď. 
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S pozdravem a přáním příjemného dne 
 
--- 
Mgr. Karolína Kroupová 
Předsedkyně spolku 
Iniciativa pro zdravé zdravotnictví, z.s. 
U Pergamenky 1145/12, 170 00 Praha 7 
IČ: 03618765 
+420 721 859 279 
 







JUDR' PETRA VLAc H oVÁ
ADVoKÁTNí KANcELÁŘ

Fakultní nemocnice Hradec K]álové
sokolská 581
500 05 Hradec Králové - NoVý Hradec Králové
Česká republika

k rukám lng. , oddělenÍ Veřejných zakázek,
prof. MUDr' Romana Prymuly, csc., Ph'D'' ředitele
a hodnotÍcí komise

V Praze, dne 1. 4. 2016

Věc:

VáŽení'

obracím se na Vás v práVním zastoupenÍ obchodní společnosti Philips Česká republika s.r'o', se sÍdlem
Rohanské nábřeŽí 678t23, Kaíín, 186 oo Praha 8, Česká republika, lČ: 639 85 306, zapsané
V obchodnÍm rejstříku Vedeném Městským soudem V Praze, oddÍlu C, vloŽce 38206 (dále téŽ jen
"Philips" nebo "my'' ěi "naše společnost"), V následující Věci.

shora nadepsaný zadavatel FakultnÍ nemocnice Hradec Králové (dále téŽ jen 'zadavatel") Vyhlásil
otevřené zadáVací řízení na dodávky s názvem 'FN Hradec Králové - nákup magnetické rezonance",
.|eŽ by|o uveřejněno na ls VZ dne 28. 12.2015 pod evidenčnlm ČÍslem zakázky 524816 (dále téŽ ien
"veřejná zakázka" a "Zadávaci řizení'|'

Dne 30. 3' 20'l6 naŠe společnost -obdžela přípis označený jako ,Žádost o plsemné VysvětlenÍ nabídký'
ze dne 29. 3. 2016 (dále téŽ jen "zádost").

Žádostí hodnotící komise Vyzvala společnost Philips Ve smyslu s 76 odst. 3 zvz k písemnému vysvětlení
jejÍ nabÍdky' podané V rámci zadáVacÍho řÍzení (dále téŽ jen "Nabídka"). V rámci Nabídky přitom
společnost Philips nabÍdla zadavateli MR systém Philips prodáVaný pod komerČním označením Ingenia
1,5T (dále téŽ jen "MR lngenia í,5T"). DůVodem Žádosti má dle jejÍ te}Íace být, Že při kontrole NaĎÍdky
bylo zjiŠtěno, Že některé z poŽadovaných dokumentů ne.jsou předloŽeny dostatečně V souladu se
zadávaci dokumentacÍ zadáVacího řízení (dále téŽ jen "zD").

V souladu se Žádostí a Ve lhůtě jÍ poskytnuté tak společnost Philips tÍmto poskýuje písemné Vysvětlení
sVé Nabídky, jak níŽe uvedeno. sVé vysvětlenÍ přitom společnost Philips strukturuje tak, Že VŽdy uvádí
citaci znění dotazu dle Žádosti a následně odpověď Philips na něj'

l. DoTAZ Č. 1

Předmět dotazu:

Ve Vámi podané nabídce uvádíte' Že nabízený systém disponuje max. amplitudou gradientního
systému 45 mT/m a maximální hodnotou slew rate 200 T/m/s. Je Vámi nabÍzené zařizenÍ, resp.
gradientní systém schopen dosáhnout maximálnÍch hodnot V obou parametrech současně?

odDoVěď:

součástí zD je ijejí Díl 2, označený jako,,Technická specifikace" (dále téŽ jen "Technická zD").
zadavatel jejím prostřednicwím Vymezil technické podminky pro Veřejnou zakázku ve smyslu s 45 a
násl' zákona č. 13712006 sb.' o Veřejných zakázkách, V rozhodném zněnÍ (dále téŽ jen "Alz"\'

Vodičkova 710l31 ,11o oo Praha 1, Česká republika
tel. +420 296 226 811, fax +42o 296 226 810, e-mail: vlachova@advokatpraha.cz

lČ: 66247 462 , ČAK: 8684
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V rámci Technické zD přitom zadavatel V dotčené oblasti poŽaduje následujÍcÍ parametry dodáVaného
MR systému: "Magnetický gradient minim. 40 mT/m v každé ose (100% duty cycle), slev rate minim.

200 T/m/s v každé ose" .

MR lnqenia í.5T tuto zadavatelem Do Drávu stanovenou technickou podmínku .bezezbvtku
solňuiejak doložil Philios iiŽ ve své Nabídce. Philips ve sVé nabídce konkrétně uvedl na str. 271

,Ano, 45 nT/m v každé ose (100% duty cycle), slew rate 200 T/m/s v kaŽdé ose." '

Technická zD ani iiná část zadávacích podmínek Veřeiné zakázkv (dále téŽ jen "zadávací

ňíR svstému bv| schopóň dosáhnout maximá|ních hodnot v obou oarametrech souč.aqně. 262
MR lnger'la 1"5T' resp. její gradientní systém splňu.ie či nesplňuje poŽadavek na současné dosaŽení
maximálních hodnot v obou parametréch, je tak zcela irelevantní. Nejedná se totiŽ o platně Vymezenou
technickou podmÍnku pro Veřejnou zakázku. Jinými slovy, i bez současného dosáhnulí Tnaximálních
hoclnot v obou parametrech ie MR lnqenia í.5T svstémem. ktenÍ olně oclpovíclá zadávacím
Dodmínkám.

Pro vyloučení pochybností Však na dotaz V Žádosti uvádíme, Že MR lngenia'|,5T, resp' gr1dientnÍ

systém MR lngenia 1,5T není schooen současného dosáhnutí maximálních hodnot V obou v zádosti
uvaděnych parametrech (t'i. současné dosaŽení maximální amplitudy gradientního systému 45mT/m a

maximálnÍ hodnoty slew rate 200 m/s).

ZadaVateliVŠaksoučasněnÍŽeposkytujemeinformace,dokládajícÍ@
nabízeného oradientního svstému omeoa HP přo zadavatelem wmezený klinicko-medicinskÝ
úěel.

Vysoká lineaíita nabízeného gradiěntnÍho systému omega HP umoŽňuje dostupnost maximální
amplitudy gradientu a rychlost přeběhu po celém 55cm zobrazovacím zorném poli. Vynikající linearita
tak'zvyŠújé geometrickou a difúzní přesnost i na okrajÍch zorného pole. omega HP gradientnísystém
umoŽňuje pňvádět krátké TR / TE kombinace s vysokým rozlišením, které zabezpeÓují VynikajícÍ kvalitu

obrazu. Nerezonující gradientní désign umoŽňuje flexibilní generování jakéhokoli typu gradientnÍ křivky
při zachování maximálního pracovního cyklu. Maximátní amplituda na osu je 45mT / m (Vector 78mT /

m), maximální ryÓhlostpřeběhunaosuje200T/M/s(Vector346T/m/s)adobanáběhujeamplituda:
rychlost přeběhu. Rise time je < 0,225 s'

ll' DoTAz Č. 2

Předmět dotazu:

V Íámci Vámi předloŽené nabídky je uvedeno, Že nabÍzené zaíizenÍ je s lineáíním shjmem Ve třéch

osách (x, y, z), un. se shimem prvního řádu. Jaké technické řéšeni je tedy nabízeno, aby B0

nehomogeňita byla kompenzována na úrovni shimu Vyšších řádů nebo jiného srovnatelného
technického řešení, tak jak zadavatel poŽadoval V zadávací dokumentaci?

odpověď:

V Technické zD zadavatel vymezil svů.j poŽadavek V dotčené oblasti takto: ,,systém umoŽňujíCÍ

dosaŽent maximátnÍ homogenity B0: shin vyŠšÍch řádů nebo srovnatelné technické řešení.".

Philips Ve své Nabídce uvedl na str. 271 ,,Ano, shimming je prováděn aŽ V 1008 poziclch, provádÍ se
pasiinÍ a aktivnÍ shimming a trojnásobný lineárnÍ shimming. PřÍstroj navlc u určitých typŮ 

'vyŠetření'provádl 
dodatečný, 3D objémový shinming' pro ideálnÍ korekci homogenity magnetického pole'".
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PoŽadavek na shim VyŠŠích řádů byl téŽ obsaŽen V zadáVacích dokumentacÍch veřejných zakázek, na
které společnost Philips podala V minulosti úspěšnou nabÍdku a také realizovala oooaúru. skutečnost'
Že.nablzený systém MR lngenia.1'5T disponuje touto vyspělou technologii, nebyla Žádným ze
zadavatďů'nikdy zpochybněna. Jedná se příkladmo o tyto reÍerenční veřejné2akázkj (společnt dále
téŽ jen "Referenč ni zakázky''):

. Zadávací řÍzeni VyhláŠené Fakultní nemocnicí V Motole pod názvem ,,FN Motot - magnetická
rezonance - í,5 ']F', uveřejněné pod evidenčnim čislem zakázky 479333'

v zadávaci dokumentaci předmětného zadávacÍho řÍzení Fakultní nemocnice V Motole
definovala svůj poŽadavek na shim Vyššiho řádu jako ,,supravodiw magnet o sÍte pote 1,5 T
včetně shimmu vyšŠÍch řádťJ' (slov ' čl. 2 technické specifikace, sekce,,Ie óhnicko1echnologické
parametlý'' podsekce,,MagneÍ", odráŽka první)'

. zadávaci řizenlvyhláŠené FakultnÍ nemocnicÍ u sV. Anny V Brně pod názvem 'FNUSÁ - /CRC
Magnetická rezonance"' uveřejněné pod evidenčnÍm čÍslem zakázky 208267 '

V zadáVací dokumentaci předmětného zadávacího řizení Fakultní nemocnice u sV. Anny v Brně
definovala svůj poŽadavek na shim VyŠŠÍho Ťádu jako ,,magnet s intenzitou pole min. 1,5 T,
aktivním stíněnÍm a shimem VyŠšÍch řádů" (srov. č|. 4.1' sekce ,,Mini;nálnl technické
požadavký', podsekce,,Magnet "gantry,'", odráŽka druhá)'

Philips navíc akcentuje, Že v případě ReferenčnÍ zakázky pro lcRc Ve Fakultní nemocnici u sV.
Anny v Brně, se jednalo o dodávku pro Výzkumné klinické centrum mezinárodnÍho Významu,
zaměřené na pokročilý Vý_zkum V oblasti kardiologie a neurologie, které poŽadovalo MŘ systém
na úrovni odpovÍdajícÍ světové technologické a klinické Špičce'

. zadávacÍ řízenÍ vyhláŠené Krajskou neiTocnicÍT. Bati, a.s. pod názvem ,Modernizace a obnova
přÍstrojového vybavení kompletnÍ onkologické péče KNTB Zín tlr , uveřejněné pod evidenČním
čÍslem zakázky 510192 (část 2).

V zadáVacl dokumentaci předmětného zadáVacího řÍzení Krajská nemocnice T. Bati definovala
svůj poŽadavek na shim VyŠŠího řádu jako ,,supravodivý mágent o síle pole 1.5T s aktivnÍm
stlněnÍm a aktivnÍ korekcl homogenity magnetického pole (shinning)'' (siov. čl. 1.2 technické
specifikace' sekce ,,Technickolechnologické parametý', podsekce ,1' Šupravodivý magnet,',',
odráŽka první).

Shora uvedená tvÍzenÍ dokládáme přlsluŠnými výňatky ze zadáVacích dokumentací k ReferenČnlm
zakázkám, oznámeními, resp. rozhodnutímj o Výběru našich nabídek jako nejvhodnějŠÍch V rámci
ReferenčnÍch zakázek, a přÍs|uŠnými Výňatky z uzavřených realizačních smtuv ná Refereir ční zakázky,
z nichž je patrná dodáVka práVě MR Philips |ngenia 1 ,5T'

Konstatujeme také, Že se nejedná o taxativnÍ Výěet Vše-ch zadáVacich řízenÍ, V nichŽ byl zadavatelem
stanoven poŽadavek na shim vyššÍch řádů a V nichŽ v České republice zvÍtězil uchazeó nabízející MR
systém Philips pouŽíVající technologii ,,Patient specific shimú'' Jde totiŽ toliko o příklady zadávacích
řízení' kterých se účastnila sama naše společnost' a V nichŽ se současně stala Vybraným'uchazeČem'

současně nelze odhlíŽet od klinicko - medicinského účelu dotčeného poŽadavku Zadavatele'
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Klinicko - medicinský účel poŽadavku zadavetele na shim VyŠŠÍch řádů nebo jiné srovnatelné řešení je
přitom nepochybně
svstému, tzn. účelem shimu vyššÍch řádů či jiného srovnatelného řeŠeni .|e wleDšení homooenitv
maonetického pole. Tento oožadavek přitom 3D obiemovÝ shim beze zbvtku splňuie - iedná se
o ,.paÍienť specrTic stimrr'ínď'- ti. shimminq uÍčenÝ Dro wleDšenÍ homoqenitv Dro daného
pacienta a oro danÝ účel.

JiŽ ze základního porovnáni homogenity MR lngenia 'l,5T s hlavními konkurenčními přístroji .je přitom

zřejmé, Že s pouŽitím Vlastní technologie 3D objemoVého shimu dosahuie MR lnoenia í.5T v naprosté
většině uváděných velikostí pole minimálně srovnatelných nebo leDších Darametrů. Přávě

rozhoduiícím křitériem z klinicko - medicinského hlediska.

Přehlednou srovnáVacÍ tabulku parametrů homogenity magnetického pole u MR lngenia 1,5T, MR
systému siemens MAGNEToM Aera a MR systému GE optima MR 450 GEM přikládáme nÍŽe:

Průměr MR Philips
lngenia 1,57

Siemens
MAGNETOM
AERA

GE Optima MR
450 GEM

50x50x45cm <2ppm 4 oom 3.6 oom
45 cm < 1.2 oom NA 1.6 oom
40 cm š 0.55 oom 1.4 oom 0.7 oom
30 cm < 0.17 oDm 0.3 oDm 0.18 oom
20 cm < 0.07 Dpm 0.05 oDm 0.06 oom
'10 cm < 0.017 oDm 0.01 oom 0.02 Dom

Výňatky z produktových dat srovnáVaných konkurenčních MR systémŮ, z nichŽ naŠe společnost
vycházela, přikládáme, stejně jako výňatek z produktových dat MR lngenia 1,5T, V nichŽ je zachycen
3D ob.iemový shim (Vše s Úředně ověřeným překladem do českého.iazyka)'

Bo nehomooenita ie tedv u MR lnqenia í.5T kompenzována na úrovni technoloqie 3D
orbielnbvého shiminqu iako shimu wššího řádu. Technolooie 3D obiemového shiminqu rovněŽ

. zcóla splňuie i základní medicinskÝ účel celého Zadavatelem poptávaného MRl svstému,
Vymezený Zadavatelem v odůvodněnÍ Veřejné zakázky' zD lako ,,zajištěnÍ modality MR vyšetřenÍ
v rámci pimárnÍ diagnózy' poléčebného hodnocenl odpovědi a u Vybraných diagnóz léčených zevnÍ
radioterapiÍ nebo brachýerapiI v rámci léčby ionizujÍcÍm zářenÍm jištěnÍ jeho dalšÍho provozu " .

Závérem pro vyloučenÍ pochybností uvádíme' Že ipokud by byl zadavatel, resp' hodnotícÍ komise
názoru, Že teclrnologie 3D objemového shimingu není technologií tzv' shimu vyŠŠÍho řádu, nemění to
nic na skutečnosti, Že MR lngenia 1 '5T 

plně splňuje Technickou zD i zadávaci podmÍnky jako takové,
neb Zadavatel připustil nabÍdku,,srovnatelného řešenf''

lll' DoTM Č. 3

Předmět dotazu:

z Vámi podané nabÍdky vyplýVá, Že nabízené zalíze^Í je Vybaveno operačním systémem Microsoft
Windows xP - 64bit. Jak bude zajiŠtěn upgradé a bezpečnost tohoto operačního systému V síti
zadavatele, kdyŽ oficiálnl podpora Výrobce tohoto operačního systému skončila 8. dubna 2014.

odpověď:

zadauatel V Technické zD.ani jiné části ZadáVacích podmínek nestanovil poŽadavek na opeíačnÍ
systém dodáVaného MR systému, a tudíŽ z tohoto nedostatku nemůŽe Vyvozoval Žádné záuěly '

Abychom vŠak poskytli Zadavateli relevantní informace, uvádíme k operačnÍmu systému MR lngenia

1,5T následující'

Naše Nabídka uvádí, Že MR lngenia 1'5Tie od poČátku Výroby Vybaven minimálně operačním systémem
MS Windows XP a vyŠŠí vezí'
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V současné době ie MR lnqenia 1.5T dodáván iiž z vÝ]obv s operačním svstémem Ms Windows
7 Embedded. což Philips dokládá v příloze infořmací ze svstému výrobce o aktuálně dodávaném
ooeÍaěním svstému vMR lnqenia 1.5T (v úředně ověřeném překladu do českého iazvka).
Aktuálnost a podDořa instalovaného opeřaěního svstému ie zaiišt'ována přostřednictvím
výrobcem nařízenÝch aktualizací (Fco - Field chanoe order).

. Tato
informace je snadno ověřitelná na oficiálnÍch webových stránkách Výrobce Microsoft, konkrétně pak na
htto://windows. microsoft .com/cs-czJwindows/l ifecycle.

V přÍpadě výběru NabÍdky naŠí společnosti jako nejvhodnějŠí tak bude zadavateli dodán naší
soolečností MR lnqenia 1.5T iiŽ s instalovanÝm operaěním svstémem Ms windows 7 Embedded.
U tohoto operačniho svstému přitom DodDola ieho výrobcem neskončila. ale naopak nadále trvá.
a aKuálnost a podpo]a instalovaného operaěnÍho svstému ie zaiištbvána prostřednictvím
vÝrobcem nařizenÝch aktualizací (FCo - Field chanqe order). TÍm ie a bude bezezbvtku zaiištěna
bezDečnost tohoto ope]ačního svstému v síti zadavatele' steině iako ieho Drúběžný upqrade.
reso. uodate.

ZáVěrem nemúŽeme neŽ podotknout následující.

Formulace Žádosti a VýVoj událostí neumoŽňují naŠí společnosti ubránit se pochybám, zda pravým
důvodem jednánÍ nemohla být preference jiného konkurenčního Výrobce. Týo pochyby neumoŽňuje
spoleČnosti Philips rozptýlit jiŽ samotný fakt' Že se V rámci sVé obchodní ěinnosti s obdobnou
nedúvodnou argumentací u gradientního systému a shimu MR lngenia 1,5T jiŽ setkala, a to ze stíany
svého významného konkurenta.

spoleÓnost Philips si V Žádném případě nedovede představit, Že by zadavatel či hodnotící komise
přistoupili k jednánÍ' které je nejen V přÍsném rozporu se zvz, ale má li můŽe mít i svou rovinu
trestněpráVní. Věří proto, Že Veškeré tyto pochybnosti hodnotÍci komise rozptýlÍ'

V kontextu tohoto aspektu případu vŠak deklarujeme, Že pokud bude chtít komise naŠi Nabídku Vyřadit
pro nesplněnÍ poŽadavkú zadavatele uVedených V ZadáVacích podmínkách (byť pro takový postup není
jakýkoliv důvod)' jsme plně připraveni se Všemi dostupnými práVními prostředky bránit tomuto úkonu,
resp. následnému VylouČení z úěasti V zadáVacÍm řÍzení.

s úctou a pozdravem,
JUDr' Petra Vlachová,
V plné moci za
Philips Česká republika

Plná moc k zastupování spoleČnosti Philips
Produktová data k MR lngenia 1'5T (Výňatek)
lnformace ze systému Výrobce o aktuálně dodávaném opeÍačnÍm systému pro MR
lngenia 1,57
Produktová data k MR systému Siemens MAGNEToM Aera (Výňatek)
Produktová data k MR systému GE optima MR 450 GEM (Výňatek)
Výňatky ze zadáVacích dokumentací k Refereněním zakázkám
oznámení'- resp' rozhodnutí o Výběru V rámci ReferenČnÍch zakázek
Výňatky z realizaČních smluv uzavřených V rámci Referenčních zakázek
Printscreen Webové stránky Microsoft htto://windows'microsoft.com/cs-
c/windows/lifecvcle
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