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Druh zadávacího řízení

Dodávky technických a speciálních plynů
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
70890005
zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

1)
Dotaz:
Měl bych dotaz k položce zadávacího řízení, označené jako Kyslík Respirox. Myslím si, že se jedná o
obchodní název produktu. Bylo by možné blíže specifikovat jeho čistotu, případně též maximálně
přípustný obsah stopových nečistot? Měl by to být informací z webu kyslík pro dýchání. Skutečně ho
někdo vdechuje nebo je určen pro použití v analytickém přístroji? Třeba pro stanovení obsahu rtuti.
Odpověď:
Označením Respirox, což je možná obchodní název, měl zadavatel na mysli kyslík o čistotě, která
odpovídá kyslíku pro dýchání, který je možné dodávat neregistrovaným zdravotnickým zařízením,
fyzickým osobám a jiným subjektům, tj. 100 % kyslík, který neobsahuje žádné další složky ani
nečistoty, které mají vliv na zařazení výrobku. Je tedy možné nabídnout produkt s alternativním
označením, který odpovídá čistotou kyslíku pro dýchání. Tento kyslík se používá pro analytické
přístroje při stopových analýzách, přičemž používané zkušební metody jsou odladěny na tuto čistotu
kyslíku, která zaručuje stabilní parametry metod a nízké meze stanovitelnosti.
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