DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 12

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. března 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 21 - Suchý inkubátor: je možný nabídnout inkubátor 5°C nad RT do 150°C?
Odpověď: Ano, tuto variantu zadavatel připouští.
Dotaz č. 2
Část 21 - Pipeta jednokanálová: je nutný ocelový dolní kónus u všech pipet? Nestačí pouze
u pipety 10ul?
Odpověď: Ocelový kónus je vyžadován pouze u 10ul pipet.
Dotaz č. 3
Část 21 - Pipeta multikanálová: je nutný ocelový dolní kónus? Opravdu je požadována
hmotnost do 85 g i pro multikanálové pipety?
Odpověď: U 8-kanálových pipet je možné dodat pipety o hmotnosti až do 160 g. Pokud to požadavek
na váhu dovolí, upřednostní zadavatel ocelový kónus u pipet s objemem 10ul.
Dotaz č. 4
Část 21 - Lokální odtah: Pro jaký přístroj je tento odtah určen? Jaké by měl mít rozměry
(délka, průměr, apod.)?
Odpověď: Odtah je určen pro eliminaci zplodin uvolňujících se při pájení součástek z nerezové oceli.
V tomto případě je nutno použít lokální odmaštění kyselinou fosforečnou, která při
následném pájení sublimuje v dráždivý kouř.
Zadavatel požaduje polohovatelný odsávací systém složený z odsávací trubky, která je
pohyblivá a lze ji nastavit nad pracovní plochu přímo nad místo pájení a pak opět oddálit.
Trubka bude zakončena talířem či polokoulí z čirého bezbarvého plexiskla. Zakončení
odtahu je do sání vzduchotechniky v podhledu místnosti. Kolmá vzdálenost plochy
pracovního stolu a podhledu je cca 2,1 m, minimální požadovaný průměr odtahu je 75 mm.

Dotaz č. 5
Nabízíme unikátní vlastnosti snímačů – laparoskopická sonda má punkční kanál a možnost
naklánění pracovní části v rozsahu 360 st., všechny sondy podporují Contrast harmonic
Imaging – CEUS, klávesnice je vodotěsná a omyvatelná, ergonomický podvozek,
sterilizovatelné dálkové ovládání i ovládání pedály, kompletní spektrum sond při chirurgii
včetně unikátní „hokejkové“ sondy 8809 (15-6 MHz) s nastavitelnou polohou snímací části.
Dovolujeme se zeptat, zda když nabídneme místo elastografie, podle našeho názoru
propracovanější technologii – výstup pro tkáňovou analýzu histoscanning, zda budete naší
nabídku akceptovat.
Odpověď:
Ano, uvedené technologické řešení je pro zadavatele akceptovatelné.
ZADAVATEL DÁLE PROVEDL AKTUALIZACI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, KDY DO ČÁSTI 22
DOPLNIL JEDNU POLOŽKU (PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ NA ČIŠTĚNÍ SUCHÝCH I MOKRÝCH
PODLAH) BEZ VLIVU NA PŘEDPOKLÁDANOU HODNOTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PŘÍSLUŠNÉ
ČÁSTI. V TÉTO SOUVISLOSTI ZADAVATEL UPRAVIL PŘÍLOHU 1C ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
V PŘÍSLUŠNÉ ČÁSTI. REVIDOVANÁ VERZE JE PŘÍLOHOU TÉTO DODATEČNÉ INFORMACE,
ZMĚNA JE VYZNAČENA ČERVENĚ.
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

