DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 14

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 20. 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
dotaz k části 13-Ultrazvuk (resp. 076-040 Ultrasonografický přístroj) :
V anotaci zakázky je uvedeno "USG přístroj 3D s peroperační laparoskopickou a T a prstovou
sondou".
Ve vyjmenovaných požadovaných sondách je však uveden mj. ale požadavek pouze na
"intraoperační mikrokonvexní vysokofrekvenční sondu (cc 5-9 MHz)".
Můžete prosím specifikovat přesně jaké sondy by měly být uvedeny v nabídce, resp. přesně
jaké sondy jsou požadovány ?
Odpověď:
Zadavatel požaduje laparoskopickou sondu a intraoperační sondu tvaru T nebo I o frekvencích cca 5-9
MHz malé velikosti, konvexního tvaru pro použití v břišní dutině (játra, pankreas apod.).
Dotaz č. 2
část 9 – cytometrie.
Zadavatel požaduje:
4 excitační lasery avšak neuvádí minimální výkony těchto laserů
Dotaz:
Jaké minimální výkony laserů zadavatel požaduje? Jaká je tolerance v nm pro požadované
excitační vlnové délky?
Odpověď:
Minimální požadované výkony laserů jsou následující:
405 nm: min. 50 mW
488 nm: min. 50 mW
560 nm: min. 50 mW
635 nm: min. 80 mW
Zadavatel akceptuje toleranci vlnových délek v rozsahu ±5 %
Dotaz č. 3
část 9 - cytometrie
Zadavatel požaduje:
Softwarovou integritu s možností převodu dat mezi přístroji/software:
Dotaz:

Co přesně zadavatel míní softwarovou integritou?
Odpověď:
Zadavatel požaduje, aby data generovaná přístrojem byla ve standardním cytometrickém formátu
FCS 2.0 nebo FCS 3.0 případně novějším, který bude kompatibilní s otevřenými softwarovými
platformami pro hodnocení cytometrických dat (FlowJo apod.).
Dotaz č. 4
část 9 - cytometrie
Zadavatel požaduje:
Obsluhu zařízení pomocí PC bez nutnosti mechanického zasahování do přístroje (s výjimkou
výměny trysky, vkládání vzorků, zkumavek)
Obsluha přístroje (sorteru) je spojena i s dalšími nezbytnými úkony operátora bez ohledu na
technologii, jakou daný přístroj používá např: výměna nosné kapaliny, výměna odpadní
kapaliny, desinfekce sortovacího prostoru apod. V závislosti na použité technologii systému
může být také nutné zkontrolovat (nikoliv denně nastavovat) také další parametry např:
pozici proudu sortovacích kapiček přes detekční zónu a případně ji manuálně avšak bez
použití speciálních nástrojů zkorigovat. Tato operace zabere proškolené obsluze řádově
desítky vteřin.
U některých systémů může být také nutné zkontrolovat nastavení (alignment) laserů do
detekční zóny a případně je manuálně, bez použití speciálních nástrojů doladit. Tato operace
zabere proškolené obsluze řádově 10 minut pro danou konfiguraci systému a není ji nutné
provádět denně. Výhodou tohoto řešení je možnost nastavení laserů obsluhou bez nutnosti
objednání servisního zásahu technikem.
Dotaz:
Bude zadavatel akceptovat takové řešení, které za jistých okolností vyžaduje také tyto výše
zmíněné manuální zásahy tedy zejména: výměna nosné a odpadní tekutiny, desinfekce
sortovacího prostoru, doladění proudu kapiček, doladění laserů přes detekční zónu apod.?
Odpověď:
Zadavatel akceptuje běžné procedury nutné pro provoz a nastavení systému, jako například výměna
nosné a odpadní tekutiny, desinfekce sortovacího prostoru, apod. Zadavatel také akceptuje manuální
doladění proudu kapiček přes detekční zónu, neakceptuje však řešení, které by vyžadovalo manuální
zásah operátora pro ladění (alignment) požadovaných laserů (kromě servisních zásahů).
Dotaz č. 5
dotaz týkající se 20. části - Lednice a mrazáky:
V příloze zadávací dokumentace 1B - Technická specifikace je uvedeno 36 přístrojů.
V příloze zadávací dokumentace 1C - podrobný výkaz je pouze 34 přístrojů. (chybí poslední
řádka tabulky)
Prosím o upřesnění, který seznam přístrojů je správný.
Odpověď:
Správný je seznam uvedený v Příloze 1B zadávací dokumentace. V této souvislosti zadavatel provedl
opravu Přílohy 1C zadávací dokumentace, kdy do části 20 doplnil chybějící přístroj (Mrazicí box 400 l, 20oC). Opravená verze je přílohou této dodatečné informace, změna je vyznačena zeleně.

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

