DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 3

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 30. 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:
Prosíme o odpověď na následující dotazy k VŘ k zadávací dokumentaci část 14,
Buněčná biologie, přístroj číslo 154-006/076-080 Box hlubokomrazicí
V zadání je uvedeno:
Zvláštní požadavky na splnění norem: „certifikace podle EN 93/42/EC“
Dotaz: Je možné nabídnout 2 ks pultových mrazících boxů (box 1) bez
certifikace EN 93/42/EC a ostatních 6 ks skříňových boxů (box 2 a box 3) s
touto požadovanou certifikací ?
Odpověď:
Ano, uvedená certifikace je požadována u boxu 2 a u boxu 3. U boxů 1 není požadována.
Dotaz č. 2
Specifikace boxu 3 - požadujete „ 2 nezávislé chladící okruhy“.
Dotaz: Máte na mysli hlubokomrazící boxy s dvěma zcela nezávislými chladícími
okruhy, kdy při poruše jednoho okruhu je druhý okruh schopen udržet v celém
prostoru mrazícího boxu dlouhodobě teplotu cca -60° až -70°C a tudíž není
nutné box ihned vyklízet a opravovat ?
Odpověď:
Ano, myšleny byly boxy se dvěma zcela nezávislými chladícími okruhy, kdy při poruše
jednoho okruhu je druhý okruh schopen udržet v celém prostoru mrazícího boxu
dlouhodobě teplotu cca -60°C až -70°C a tudíž není nutné box ihned vyklízet a
opravovat.
Dotaz č. 3
Prosím o odpověď na následující dotazy týkající se 20. části - Lednice a
mrazáky:
a) Dotaz k položce: Laboratorní lednice: Lednička ke skladování vzorků a
činidel. - Teplota +2 až +8°C, objem min. 500 litrů, spotřeba max. 0.95 kWh/24
hod, plné dveře, počet polic alespoň 5

- Vzhledem k odpovědi na předchozí dotaz č. 2 má být nabízena skutečná
laboratorní lednice. Každá laboratorní lednice má ale nucenou cirkulaci vzduchu,
zde ovšem cirkulace požadována není. S cirkulací úzce souvisí i spotřeba el.
energie, je potřeba napájet ventilátor. Proto neexistuje žádná laboratorní
lednice s cirkulací a tak nízkou spotřebou, jako je požadována. Je možno v
tomto jednom případě nabídnout profesionální lednici bez nucené cirkulace,
vyhovující spotřebou? Nebo i zde trváte na skutečné laboratorní lednici, pak ale
musí být s nucenou cirkulací a vyšší spotřebou?
Odpověď:
Zadavatel trvá na laboratorní lednici s nucenou cirkulací a bude akceptovat i vyšší než
uvedenou maximální spotřebu (tj. 0,95 kWh/24 hod.).
Dotaz č. 4
Dotaz k položce: Laboratorní lednice pro skladování termolabilního materiálu hladké skleněné dveře, objem alespoň 330 l, výška alespoň 1600 mm, šířka x
hloubka 700 x 700 mm (±15 mm), ...
- Je požadován objem alespoň 330 litrů a zároveň šířka x hloubka 700 x 700
mm (±15 mm). Takto velká šířka a hloubka by odpovídala lednici skoro s
dvojnásobným objemem, než je požadováno. Je možno nabídnout lednici s
objemem 360 litrů, avšak s vnějšími rozměry cca. 180 x 60 x 60 cm?
Odpověď:
Ano, při zachování ostatních požadovaných parametrů je možné nabídnout laboratorní
lednici o parametru šířka x hloubka cca 60 x 60 cm.
Dotaz č. 5.
Zadavatel zmiňuje v anotaci technických specifikací UniMeC – přístrojové
vybavení – 2. Vlna, část 15. k dokumentačnímu systému transfokátor. Jaký
transfokátor požadujete?
Je známo, že transfokátor (optický zoom) snižuje citlivost detekce velmi
slabých signálů fluorescence a chemiluminiscence, a to až o 40 %. Proto
bychom rádi nabídli digitální transfokátor, což je vhodnější řešení zoomu v
podobě polohování vzorku ve více přesně definovaných vzdálenostech od optiky
s automatickým ostřením v kombinaci se softwarovým zoomem. Nabízený
systém tak umožňuje velmi citlivou detekci slabých signálů a poskytuje
mnohem vyšší citlivost a nižší expoziční časy detekce než systémy s optickým
transfokátorem. Můžeme tedy nabídnout systém s digitálním transfokátorem?
Odpověď:
Ano, je možné dodat systém s digitálním transfokátorem, ale za předpokladu, že systém
bude umožňovat polohovat vzorek.
Dotaz č. 6
Zadavatel v anotaci technických specifikací UniMeC – přístrojové vybavení – 2.
Vlna, část 15. K horkovzdušnému sterilizátoru uvádí dva různé navzájem se
vylučující objemy komory přístroje. V úvodní anotaci zmiňujete objem 400 litrů,
ovšem dále v textu uvádíte 110 litrů. Technické specifikace jako např. možnost

umístění 2 sterilizátorů na sebe, počty polic, čas ohřátí komory, obnova teploty
a další parametry naznačují, že požadujete sterilizátor o objemu 110 litrů, rádi
bychom se ujistili, že to tak opravdu je a vyžadujete objem minimálně 110 litrů?
Odpověď:
Správný údaj týkající se objemu komory přístroje je 110 litrů. Údaj uvedený v úvodní
anotaci (400 l) je chybný.
Dotaz č. 7
Zadavatel v technické specifikaci UniMeC – přístrojové vybavení – 2. Vlna, část
15. uvádí dvě kategorie centrifug – Centrifugy stolní chlazené (076-053) a
centrifugy nechlazené: Laboratorní centrifugy a mikrocentrifugy (076-054). U
druhé kategorie – nechlazených centrifug – uvádíte u centrifugy typu 2 – 1 ks
chlazení v rozsahu -20 až 40°C, rádi bychom se zeptali, jestli opravdu u tohoto
typu centrifugy chlazení vyžadujete, když v anotaci uvádíte, že centrifuga bude
využívána na centrifugaci buněčných suspenzí a krve, kde chlazení není
žádoucí? A nebo zda se tento parametr - chlazení dostal do dokumentace
omylem?
Odpověď:
U centrifugy typu 2 zadavatel skutečně požaduje chlazení v rozsahu -20°C až 40°C.
ZADAVATEL ZJISTIL V RÁMCI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
DUPLICITU U ČÁSTI 17 A 25 (MĚŘENÍ TKÁŇOVÉ PERFUZE A METABOLISMU).
ZADAVATELE NA ZÁKLADĚ TÉTO SKUTEČNOSTI AKTUALIZUJE ZADÁVACÍ
PODMÍNIKY VE SMYSLU:
- ZRUŠENÍ ČÁSTI 17 VŘ,
- ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE V ČÁSTI 25 DLE PŘÍLOHY,
- ZMĚNA PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Z 108 550 000,- KČ NA
108 240 000,- KČ BEZ DPH.
PŘÍLOHOU DODATEČNÝCH INFORMACÍ JE PŘÍLOHA 1B – ČÁST 25 ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE, KDE JSOU ZMĚNY VYZNAČENY FORMOU REVIZÍ.
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

