DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 4

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 7. února 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
část 8 – Proteomika II
Část
3.4.3.
zadávací
dokumentace
specifikuje
splnění
kvalifikačního
předpokladu tím, že uchazeč předloží doklad prokazující shodu výrobku vydaný
příslušným orgánem. Předmětem této části zakázky je servis hmotnostního
spektrometru, nikoli koupě přístroje, ke kterému by mohlo prohlášení o shodě
být vydáno. Může zadavatel zvážit zrušení požadavku na prokázání shody v této
části zakázky, případně vysvětlit, jakým způsobem by uchazeči mohli tuto
situaci řešit?
Odpověď:
V případě této části zakázky předloží uchazeč doklad(y), např. čestné prohlášení, že je
schopen dodat náhradní díly schválené pro tento typ spektrometru a pro požadované
servisní práce zajistit kvalifikovaného technika. V rámci dané části veřejné zakázky
nebude požadován doklad prohlášení o shodě.
Dotaz č. 2
Dotaz k části 8 – Proteomika II
Návrh kupní smlouvy v článku 5.4. uvádí, že povinnost předložit kupujícímu
bankovní záruku se týká přístrojů s jednotkovou kupní cenou bez DPH s
hodnotou vyšší než 1 000 000 Kč. Předmětem této části zakázky je servis
hmotnostního spektrometru na dobu minimálně 3 let, nikoli koupě přístroje.
Může zadavatel potvrdit, že skutečně pro tuto část zakázky nebude požadovat
bankovní záruku?
Odpověď:
Zadavatel potvrzuje, že pro tuto část zakázky nebude požadovat bankovní záruku.
Dotaz č. 3
Návrh kupní smlouvy v článku 6.1. uvádí, že 24-ti měsíční záruční doba počíná
běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Předmětem této části zakázky je servis
hmotnostního spektrometru na dobu minimálně 3 let. Může zadavatel potvrdit,

že dnem převzetí zboží se pro tuto část zakázky rozumí den zahájení servisního
kontraktu?
Odpověď:
Zadavatel potvrzuje, že dnem převzetí zboží se pro tuto část zakázky rozumí den
zahájení servisního kontraktu.
Dotaz č. 4
Technická specifikace pro některé části zakázky obsahuje skupinu „Minimální
(případně Maximální) požadovaná výše parametru“ a skupinu „Další technické
specifikace“. Musí nabídka uchazeče bezpodmínečně splnit obě tyto skupiny
specifikací?
Odpověď:
Nabídka uchazeče musí splnit veškeré podmínky uvedené v zadávací dokumentaci včetně
její Přílohy 1B (Technická specifikace) a v dodatečných informacích poskytnutých dle § 49
zákona, tedy i minimální/maximální požadovanou výši parametru i další technické
specifikace.
Dotaz č. 5
Část
3.4.3.
zadávací
dokumentace
specifikuje
splnění
kvalifikačního
předpokladu tím, že uchazeč předloží doklad prokazující shodu výrobku vydaný
příslušným orgánem. Splňuje CE certifikát vydaný zahraničním výrobcem
nabízeného zařízení tuto podmínku? Požaduje zadavatel úředně ověřený
překlad takového CE certifikátu z angličtiny do češtiny?
Odpověď:
V případě prokazování kvalifikačního předpokladu dokladem jiným než v českém jazyce
je nutné zajistit úřední předklad daného dokumentu. Tato podmínka neplatí pro
slovenský jazyk.
Dotaz č. 6
Zadávací dokumentace v článku 7.3. a návrh kupní smlouvy v článku 5.18.
požadují
uvedení
subdodavatelů.
Trvá
zadavatel
na
uvedení
všech
subdodavatelů (včetně například dodavatele drobného příslušenství - tiskárny v
hodnotě 10 000 Kč v části zakázky, jejíž hodnota je 15 000 000 Kč), nebo stačí
uvedení subdodavatelů, jejichž podíl na plnění zakázky přesáhne 10% hodnoty
této části zakázky?
Odpověď:
Je plně dostačující uvedení subdodavatelů, jejichž podíl na plnění zakázky přesáhne 10 %
hodnoty této části veřejné zakázky.
Dotaz č. 7
Je požadováno, aby u dodávaného zařízení byla integrována klonální
amplifikace, sekvenace a analýza dat v jednom přístroji.
Je možné nabídnout řešení, u kterého se klonální amplifikace provádí na
samostatném automatu, sekvenační analýza na samotném sekvenátoru a
analýza dat na technicky špičkovém počítači, který zároveň slouží jako výkonné
datové úložiště pro získaná a analyzovaná data a všechny tyto položky budou
integrální součástí dodávky?

Jsme přesvědčeni, že takové řešení dovoluje především provozně efektivnější
využití nabízeného zařízení, protože jednotlivé fáze sekvenační analýzy mohou
probíhat paralelně -.tj., zatímco na sekvenátoru je sekvenován jeden vzorek, na
zařízení pro klonální amplifikaci je připravován už další vzorek a počítač pro
zpracování dat umožňuje současně nejenom shromažďovat dat z probíhající
analýzy, ale zároveň pracovat s daty s již ukončených měření.
Navíc oddělení jednotlivých procesů v samostatných přístrojích snižuje riziko
vyřazení celého systému z provozu při sebemenší poruše.
Odpověď:
Systém je možné dodat v podobě několika samostatných přístrojů, u nichž ale bude
zajištěna dokonalá integrace celého procesu.
Dotaz č. 8
Je požadováno, aby u dodávaného zařízení probíhalo „sekvenování syntézou“:
Je možné nabídnout zařízení, u kterého sekvenování probíhá pomocí
polymerázové reakce s neznačenými nukleotidy?
Toto řešení v podstatě kopíruje proces replikace DNA, použití přirozených
enzymů a nukleotidů zajišťuje menší šum a tím větší přesnost získaných dat.
Navíc použití neznačených nukleotidů nezatěžuje provoz přístroje vysokou
cenou fluorescenčně značených komponent.
Vzhledem k tomu, že ani jeden z uvedených požadovaných parametrů nepřináší
žádnou kvalitativní výhodu pro poptávané zařízení, se domníváme, že se jedná
spíše o účelově vybrané technické detaily přístroje od určitého výrobce, což
zajisté není v souladu se snahou legislativy týkající se veřejných zakázek
zamezit diskriminaci a zároveň umožnit inovační technická řešení.
Odpověď:
Z ověřených sekvenačních mechanismů schopných sekvenace celých genomů je
sekvenování syntézou jediná technologie, která nemá problém s přesnou sekvenací
dlouhých homopolymerních úseků. Z důvodu výhod sekvenování syntézou v těchto
oblastech trvá zadavatel na tom, aby sekvenování probíhalo syntézou.
ZADAVATEL NA ZÁKLADĚ DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č. 3 A AKTUALIZACE
ČÁSTÍ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 2. 4. 2014 DO 10:00
HODIN. MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚNO. OTEVÍRÁNÍ
OBÁLEK BUDE NÁSLEDOVAT PO SKONČENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK.
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

