DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 2

Název veřejné zakázky:

UniMeC - Přístrojové vybavení - 2. vlna

Název zadavatele:
Dotčená součást
sídlo:

Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
Praha 24. ledna 2014

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci
vztahující se k veřejné zakázce s názvem „UniMeC - Přístrojové vybavení - 2. vlna“,
zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách
Dotaz č. 1:
Mel bych v souvislosti s formou cleneni do jednotlivych casti nasledujici dotaz:
Proc je napr. cast 15. Molekularni biologie v takto velkem rozsahu? Pokud
bychom se mohli ucastnit v ramci jednotlivych pristroju meli bychom co
nabidnout, ale pokud takto rozsahla skupina zahrnuje celogenomovy
automaticky geneticky analyzator, jsme z tohoto vyberoveho rizeni predem
vylouceni a s nami spousta dalsich firem pusobici v teto oblasti (celogenomovy
automaticky geneticky analyzator nabizi jestli se nepletu 3-4 firmy na světě).
Odpověď:
Uchazeč musí podat nabídku na celou část veřejné zakázky, tzn. včetně celogenomového
automatického genetického analyzátoru. V případě, že uchazeč není schopen pokrýt
některou z položek, může - v souladu se zadávací dokumentací - využít možnosti
subdodavatele či podat nabídku ve sdružení s jiným dodavatelem.
Dotaz č. 2
Požadujete-li „laboratorní lednici“, požadujete takovou lednici, kterou výrobce
výslovně deklaruje jako laboratorní? Nebo je možno nabídnout jakoukoliv
lednici (např. pro gastronomii nebo domácnost), jejíž použití v laboratoři není
ovšem nijak zakázáno? Má-li jít o
lednici deklarovanou výrobcem jako
laboratorní (tj. s alarm systémem, přesnou digitální volbou teploty atd.), tak
takové lednice obvykle mívají rozsah teploty jen 3 - 8 °C. Pří takové teplotě se
obvykle uchovávají laboratorní vzorky a jde o jejich ochranu – aby nedošlo ke
znehodnocení vzorků při přenastavení teploty omylem nebo při neoprávněné
manipulaci. Proto se ptáme, zda stačí běžná lednice na potraviny splňující
zadání a nebo zda se má jednat o skutečné laboratorní lednice – ale pak s
rozsahem +3 až +8 °C.
Odpověď:
Zadavatel požaduje dodání skutečné laboratorní lednice s rozsahem teploty +3 až +8 °C.

Dotaz č. 3
Je možno u mrazáků nabídnout teplotní rozsah -14°C až -26°C? U mrazáků je
obvykle důležitá schopnost mrazení na co nejnižší teploty a teploty kolem
-10 °C jsou neobvykle vysoké, na něž nebývají mrazáky konstruovány.
Odpověď:
Ano, je možné nabídnout teplotní rozsah -14°C až -26°C.
Dotaz č. 4
Mrazicí box 400 l (-25°C) – můžeme nabídnout box o objemu 382 litrů?
Odpověď:
Ano, je možné nabídnout box o objemu 382 litrů.
5) Laboratorní lednice (je požadováno 370 l) – můžeme prosím nabídnout
lednici o objemu 360 litrů?
Odpověď:
Ano, je možné nabídnout lednici o objemu 360 litrů.
ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ DODATEČNÝCH INFORMACÍ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO
PODÁNÍ NABÍDEK DO 17. 3. 2014 DO 10:00 HODIN. MÍSTO PRO PODÁNÍ
NABÍDEK ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚNO. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK BUDE 17. 3. 2014 OD
10:20. MÍSTO PRO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚNO.
Společnost OTIDEA a.s. je pověřena výkonem zadavatelských činností na základě
mandátní smlouvy a plné moci. Uchazeči jsou povinni využít ke komunikaci a podávání
veškerých dokumentů pouze osoby oprávněné zastupovat zadavatele na základě
mandátu, tj. společnost OTIDEA a.s., Václavské náměstí 11, 110 00 Praha 1.
S pozdravem

Mgr. Kateřina Koláčková

