DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 5

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 10. 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
V části 5. Vybavení operačních sálů IV, Přístroj č. 076-039 – rameno pro
zavěšení anesteziologických přístrojů prosíme o specifikaci tohoto ramene. To
znamená, zda se jedná o stropní stativ pevný nebo otočný + další parametry
ramene (rozměry, pracovní rozsah, nosnost, vybavení med. plynů).
Odpověď:
Jedná se o otočný stropní stativ, rozměry a nosnost jsou dány požadavky na jeho
vybavení a využití - parametry jsou dány operačním stolem, který odpovídá lidskému
tělu (jednotliví dodavatelé se v konkrétních rozměrech mírně rozcházejí), požadavkem je
zajištění „obsluhy“ celého operačního pole - viz též část 4 (Vybavení operačních sálů II).
Vybavení medicinálních plynů představuje zařízení pro rozvod medicinálních plynů (O 2,
stlačený vzduch, N2O a CO2) od přípojných míst ve stropu příslušné místnosti k
distribučnímu boxu, který je součástí ramena.
Dotaz č. 2
Obecná část:
v článku VI kupní smlouvy, odstavec č. 6.6. uvádíte: V případě prodlení
s odstraněním jednotlivé vady bránící provozu přístroje je prodávající povinen
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny bez DPH dle čl. IV.,
odst. 4.2. této smlouvy za každý i započatý den prodlení s odstraněním
jednotlivé vady.
Je tím míněno, že bude smluvní pokuta 1% počítána z nabídkové ceny za celou
část VZ bez ohledu na cenu porouchaného přístroje? Např. je-li cena určité části
VZ 10 milionů korun, bude účtována smluvní pokuta 100.000 Kč/den bez ohledu
na to, zda půjde o závadu na přístroji za 5 milionů nebo za 50 tisíc korun?

Odpověď:
Smluvní pokuta bude počítána z nabídkové ceny přístroje, nikoliv celé části veřejné
zakázky.
Dotaz č. 3
Část 14 - Buněčná biologie
Přístroj 154-012/076-075 Laminární box
Specifikace boxu: vývod pro plyn s bezpečnostním solenoidovým uzávěrem
umístěný na boční stěně s autom. vypnutím při alarmovém stavu.
Je pro účely výběrového řízení přípustné nabídnout přístroj s vývodem plynu
umístěným na zadní stěně boxu?
Odpověď:
Zadavatel trvá na umístění vývodu na boční stěně z důvodu přístupnosti vývodu
(v budově není rozvod zemního plynu, bude se řešit PB lahvemi).
Dotaz č. 4
Část 15 - Molekulární biologie:
Přístroj 154-017 Kinetický ELISA reader
Je požadována šířka pásma 4 nm. Takto malá šířka pásu znamená menší
množství signálu do detektoru a tím pádem menší odezvu a citlivost měření.
Obvyklejší a praktičtější je šíře malá pásu cca 5 nm v UV oblasti (např. měření
čistoty DNA 260/280 nm) a ve viditelné oblasti při vlnových délkách nad 340
nm pak cca 10 nm z důvodu vyššího signálu v detektoru.
Je pro účely výběrového řízení přípustné nabídnout přístroj se šířkou pásu 9-10
nm v požadované oblasti 340 - 850 nm?
Odpověď:
Ano, je možné nabídnout přístroj se šířkou pásu 9 - 10 nm v požadované oblasti 340 850 nm.
Dotaz č. 5
Přístroj 154-018 - Lyofilizátor
Je požadován nerezový kondenzor s teflonovou úpravou. Dle dostupných zdrojů
toto provedení nabízí pouze jediný výrobce a domníváme se tak, že se jedná o
diskriminační požadavek. Většina výrobců nabízí z pochopitelných důvodů
robustní nerezový kondenzor bez teflonového povlaku, kde nemůže dojít k jeho
odtržení a odloupnutí.
Druhý dotaz směřuje k požadované teplotě nejméně -55 °C. Pro sušení vzorků
na bázi vody je zcela dostatečná teplota -52 °C, kterou nabízí a garantuje
většina výrobců.
Je pro účely výběrového řízení přípustné nabídnout přístroj s nerezovým
kondenzorem bez teflonové úpravy a s pracovní teplotou kondenzoru -52 °C?
Odpověď:
Zadavatel trvá na teflonové úpravě z důvodu lepších antikorozních vlastností a teplotě
nejméně -55 °C z důvodu použití i pro směsné vodno-organické vzorky.

Dotaz č. 6
Přístroj 076-022 – Automatická pipetovací stanice
Jsou požadovány maximální rozměry výška x šířka x hloubka 1200 x 1000 x 800
mm. Omezení maximální hloubky přístroje je srozumitelné, zejména kvůli
stěhování přístroje. Předpokládáme ale, že nebude pro zadavatele překážkou
přístroj o několik centimetrů širší, který uživateli poskytne více místa na
pracovní ploše.
Je pro účely výběrového řízení přípustné nabídnout přístroj se šířkou do 1080
milimetrů? Ostatní maximální rozměry zůstávají zachovány.
Odpověď:
Uvedené překročení šířky je akceptovatelné.
Dotaz č. 7
Přístroj 076-055 Spektrofotometr
Je požadována šířka pásma 4 nm. Takto malá šířka pásu znamená menší
množství signálu do detektoru a tím pádem menší odezvu a citlivost měření.
Obvyklá je šíře malá pásu cca 5 nm v UV oblasti (např. měření čistoty DNA
260/280 nm) a při vlnových délkách nad cca 320 nm pak cca 10 nm z důvodu
vyššího signálu v detektoru.
Druhý dotaz se týká vyhřívaného měřicího prostoru. Většina metodik využívá
termostatování do cca 37 °C, proto i většina výrobců nabízí termostatování do
cca 40 °C.
Je pro účely výběrového řízení přípustné nabídnout přístroj se šířkou pásu 5 nm
v oblasti 230 a ž 315 nm a šířkou 9-10 nm v oblasti 315 – 1000 nm? Je pro
účely výběrového řízení přípustné nabídnout přístroj s termostatováním do 42
°C?
Odpověď:
Zadavatel trvá na šířce pásma 4 nm a RT 50 oC z důvodu zachování dostatečné přesnosti
a specifičnosti měření a z důvodu plánovaného využití i pro měření enzymové kinetiky,
kde jsou teplotní maxima enzymů v některých zamýšlených aplikacích vyšší než 42°C.
Dotaz č. 8
Přístroj 076-056 Termocykler
Je požadována uniformita teploty a teplotní přesnost +/- 0,5 °C a vyhřívání víka
do 105 °C. Vyhřívání víka je prevencí proti kondenzaci kapaliny na víčku
mikrozkumavky. Pro 100% prevenci kondenzace však zcela postačuje teplota
víka pod 100 °C, nižší teplota víka má navíc příznivý vliv na teplotní uniformitu
na bloku, což má jednoznačně pozitivní vliv na kvalitu a reprodukovatelnost
výsledků.
Druhý dotaz směřuje k požadavku na USB vstup. Přístroje tohoto typu jsou
zpravidla používány autonomně, nicméně většina přístrojů má možnost
připojení k počítači přes USB, RS232 nebo jiným způsobem.
Je pro účely výběrového řízení přípustné nabídnout přístroj s teplotou víka do
98 °C, uniformitou +/-0,3 °C a RS232 (namísto USB) připojením?
Odpověď:
Teplota víka 98 oC je pro zamýšlené aplikace vyhovující, na USB vstupu však zadavatel
trvá z důvodu možnosti přenosu protokolů pomocí USB paměťových zařízení.

Dotaz č. 9
Část 27 – Kryozařízení
Přístroj 076-068 - Programovatelný zmrazovač s mobilním zásobníkem
kapalného dusíku
Je požadován objem komory cca 15 litrů. Řízené zmrazovače mají v této
kategorii objem přibližně 15 litrů, podstatnější jsou konkrétní rozměry komory a
využitelná kapacita na konkrétní počty zmrazovaných vaků a kryozkumavek.
Postačí pro účely výběrového řízení nabídnout programovatelný zmrazovač
s objemem komory 14,1 litrů a kapacitou na jedno zmrazování (jednu vsádku)
595 kryozkumavek nebo 25 ks vaků 25 ml nebo 10 vaků až 700 ml?
Odpověď:
Ano, zadavatel připouští dodání programovatelného zmrazovače uvedených parametrů.
Dotaz č. 10
Je požadována rychlost zmrazování 0,01 °C/min. Domníváme se, že se jedná o
překlep v zadání, není nám znám protokol, vyžadující tak nepatrnou rychlost
zmrazování 0,01 °C/min. Většina výrobců má volitelný rozsah rychlosti
zmrazování od 0,1 °C/min do cca -20 °C/min.
Postačí pro účely výběrového řízení nabídnout programovatelný zmrazovač s
rozsahem rychlosti zmrazování od 0,1 °C/min do -25 °C/min.?
Odpověď:
Nejedná se o překlep, na trhu jsou dostupná zařízení nabízející rozsah rychlosti v rozmezí
od -0,01 °C/min. do více než -20 °C/min. Větší rozsah rychlosti zamrazování je
požadován pro maximální možnost individualizace budoucích kryokonzervačních
protokolů.
Dotaz č. 11
Je požadován horizontální vstup do komory zmrazovače. Považujeme tento
požadavek za účelový a postrádající jakékoliv opodstatnění vyjma preference
jednoho konkrétního výrobce/dodavatele. Z hlediska funkce zmrazovače je
zcela nepodstatné, zda-li je vstup do komory zepředu (horizontální) nebo
seshora (vertikální). Vstup seshora preferuje většina výrobců, neboť při
otevření komory nedochází k tak masívnímu úniku studené atmosféry a tudíž
tato varianta má příznivý vliv na spotřebu tekutého dusíku a tím pádem i nižší
provozní náklady.
Připouští zadavatel pro účely výběrového řízení nabídnout programovatelný
zmrazovač v obou možných variantách vstupu do komory, tj. jak horizontálním,
tak i vertikálním?
Odpověď:
Zadavatel trvá na horizontálním vstupu. Horizontální vstup do komory zmrazovače není
záležitostí pouze jediného výrobce a je požadován z důvodu menší ztráty chladu při
otevření komory a udržení stabilní teploty při sekvenčním vkládání vzorků.
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

