DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 7

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 17. 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
Jaká je denní spotřeba čisté a ultračisté vody v litrech a existuje v odběru
nějaký pík - tzn. je nutno odebrat větší množství vody v určitém okamžiku
během dne?
Odpověď:
Předpokládaná spotřeba ultračisté vody bude 10 l / týden / z jednoho kusu přístroje,
předpokládaná spotřeba čisté vody bude 30 l / den / z jednoho kusu přístroje
Dotaz č. 2
Jaký je požadován průtok při odběru obou typů připravené vody?
Odpověď:
Ultračistá – 1 l/min, čistá také 1 l/min
Dotaz č. 3
Jaká je požadovaná výrobní kapacita při výrobě obou typů vody?
Odpověď:
Čistá voda 6 l/hod, ultračistá voda se bude vyrábět přímo z čisté vody a bude čerpána
pouze v případě potřeby, kdy průtok bude 1 l/min, předpokládáme, že některý den
spotřebujeme až 5 l ultračisté vody a některý den např. jen 2 l ultračisté vody
Dotaz č. 4
je u ultračisté vody požadováno závěrečné dočištění ultrafiltrací, tj. zařazení
speciálního koncového filtru (tzn. k jakým účelům bude ultračistá voda
používána - pro instrumentální metody typu HPLC nebo LC-MS nebo pro metody
molekulárně biologické)?

Odpověď:
Ultračistá voda se bude používat pro molekulární biologii a dočištění je popsáno ve
specifikacích – „Oxidativní UV lampa pro odstranění organických látek a zabránění růstu
bakterií a ultrafiltrace pro odstranění pyrogenů a nukleáz“.
Dotaz č. 5
Část 25- Měření tkáňové perfuze a metabolismu
Zadavatel pro část 25, jejímž předmětem plnění jsou 3 přístroje: Přístroj
k měření průtoku krve v cévách vnitřních orgánů, Mikrodialýza pro monitoraci
tkáňového metabolismu a Intravitální videomikroskop, stanovil prokázání
technických kvalifikačních předpokladů následovně: Dodavatel prokáže splnění
tohoto kvalifikačního předpokladu doložením seznamu ve formě čestného
prohlášení včetně příloh, z nichž bude patrné, že dodavatel v posledních třech
letech realizoval významnou dodávku na přístroje pro jednoho odběratele na
přístrojové vybavení odpovídající dané části, do které uchazeč podává svou
nabídku, a to pro část 25. Měření tkáňové perfuze a metabolismu v hodnotě
minimálně 1,5 mil. Kč bez DPH. Tyto přístroje se v této kombinaci v posledních
letech v ČR nedodávaly. Cena jednotlivých dodávek těchto přístrojů je nižší než
celková předpokládaná cena zadavatelem pro soubor těchto přístrojů. Umožní
zadavatel podání nabídky tím, že připouští prokázání tohoto kvalifikačních o
předpokladu jedním z těchto přístrojů ve finančním limitu 950 tis. Kč?
Odpověď:
Ano, jako kvalifikační předpoklad bude zadavateli stačit prokázání dodávky alespoň
jednoho z přístrojů této části VŘ v hodnotě min. 950 tis. Kč bez DPH.
ZADAVATELE NA ZÁKLADĚ TÉTO SKUTEČNOSTI PRODLUŽUJE LHŮTU PRO
PODÁNÍ NABÍDEK V ČÁSTI 25 DO 11. 4. 2014 DO 10:00 HODIN. OTEVÍRÁNÍ
OBÁLEK BUDE NÁSLEDOVAT NEPRODLENĚ PO SKONČENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ
NABÍDEK. VŠECHNY OSTATNÍ SKUTEČNOSTI ZŮSTÁVÁJÍ NEZMĚNY.
ZADAVATEL ROVNĚŽ PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK V ČÁSTI 8 DO
11. 4. 2014 DO 10:00 HODIN. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
V ČÁSTI 8 JE Z DŮVODU ÚPRAVY TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ (DOBA TRVÁNÍ
KONTRAKTU DO 30. 5. 2015 A DVĚ GARANČNÍ PROHLÍDKY - PRVNÍ IHNED PO
UZAVŘENÍ SMLOUVY, DRUHÁ V KVĚTNU 2015) A NUTNOSTI AKTUALIZACE
NÁVRHU SMLOUVY. NOVÝ NÁVRH SMLOUVY BUDE POSKYTNUT A UVEŘEJNĚN
NEJPOZDĚJI V PRŮBĚHU JEDNOHO TÝDNE OD TĚCHTO DODATEČNÝCH
INFORMACÍ. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK BUDE NÁSLEDOVAT NEPRODLENĚ PO
SKONČENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK. VŠECHNY OSTATNÍ SKUTEČNOSTI
ZŮSTÁVÁJÍ NEZMĚNY.
LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK V OSTATNÍCH ČÁSTECH ZŮSTÁVÁ NEZMĚNĚNA.
TEDY DO 2. 4. 2014 do 10:00 HODIN.
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.
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