DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 16

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 28. 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 9. - Cytometrie
K odpovědi zadavatele na dotaz č. 2, uveřejněné dodatečnými informacemi k zadávací
dokumentaci č. 14 ze dne 20. března 2014 – zadavatel odpovídá na dotaz, jaké minimální
výkony laserů zadavatel požaduje s konkrétními minimálními výkony uvedenými v mW.
Jsme si jistí, že zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách nemá určovat
technická řešení, ale účel a použití zařízení požadovaná zadavatelem. Proto v odpovědi na
dotaz č. 2 uvedené minimální výkony laserů nemusí reflektovat zákonem uváděné
alternativní řešení k dosažení obdobných nebo stejných výsledků použitých výrobcem pro
optimalizaci zařízení a splnění požadovaného účelu a funkce uvedeného zadavatelem.
Požadavek na minimální výkony laserů je definování technického řešení, které je však jen
jedním z řady technických parametrů bezprostředně ovlivňující celkovou citlivost
požadovaného zařízení. Korektním požadavkem zadavatele by byl požadavek na celkovou
citlivost zařízení a nikoliv požadavek na dílčí technický parametr. Celková citlivost zařízení
se uvádí v mezinárodních jednotkách MESF.
A je standardně stanovována za použití
kalibračních kuliček SPHEROTM (RCP-30-5A).
Pakliže by zadavatel trval na původní odpovědi vymezující jakékoliv konkrétní výkony bez
specifikace funkce, požadovali bychom tuto odpověď za diskriminační podle §6 zákona o
veřejných zakázkách, neboť zadavatel nemůže určovat, jakým způsobem má dodavatel dojít
k potřebnému výkonu laseru pro zabezpečení požadovaných parametrů. Zda technické
podmínky dodavatel splňuje, by zadavatel měl posoudit až z nabídek.
Dotaz:
Jaká je zadavatelem minimální požadovaná citlivost zařízení pro FITC a PE uvedená v MESF
jednotkách za použití kalibračních partikulích SPHERO TM (RCP-30-5A)?
Odpověď:
Jednotky MESF jsou různými výrobci uváděné bez blíže specifikovaných podmínek měření a zadavatel
si není jistý, zda je možné tyto hodnoty přímo porovnávat. Výrobci systémů navíc uvádějí tuto citlivost
většinou pouze pro jeden z požadovaných laserů (488 nm) a to většinou pouze pro fluorescenci FITC a
PE. Neuvádí se citlivost pro další fluorochromy na tomto laseru a také na dalších požadovaných
laserech: 405 nm, 560 nm a 635 nm. Pro tyto lasery nejsou údaje v technických specifikacích dostupné
a pro zamýšlené použití se předpokládá vícebarevná analýza.

Zadavatel si je vědom, že výkon laseru není jediným parametrem, který ovlivňuje citlivost a
detekovatelnost fluorescencí na daném systému, nicméně v ní hraje zásadní úlohu. Účelem použití
systému jsou experimentální analýzy krevních buněk a tkáňových kultur s použitím různých
fluorochromů na všech čtyřech požadovaných laserech. Minimální výkony laserů, které byly citovány v
odpovědi na minulý dotaz, byly stanoveny na základě průzkumu technických specifikací systémů
potenciálních dodavatelů a jsou standardně nabízeny různými dodavateli a výrobci.
Zadavatel tedy blíže nespecifikuje požadovanou minimální citlivost v MESF, neboť předpokládá, že
všechny systémy, které splňují zadávací dokumentaci, budou dostatečně pokrývat potřeby zadavatele
a zamýšlený účel použití systému.
Dotaz č. 2
Dotaz k části 9. - Cytometrie
K dopovědi zadavatele na dotaz č. 4, uveřejněné dodatečnými informacemi k zadávací
dokumentaci č. 14 ze den 20. března 2014 – zadavatel odpovídá na požadavek na obsluhu
zařízení pomocí PC bez nutnosti zasahování do přístroje.
Zadavatel ve své odpovědi uvádí „Zadavatel také akceptuje manuální doladění proudu
kapiček přes detekční zónu, neakceptuje však řešení, které by vyžadovalo manuální zásah
operatéra pro ladění (alignment) požadovaných laserů (kromě servisních zásahů)“. Tato
formulace je však nejednoznačná a nedefinuje jasně požadovaný parametr.
Termínem „alingment“ označuje v průtokové cytometrii proces optimalizace vzájemné
polohy proudu analyzovaných částic a laserových paprsků tak, aby bylo dosaženo
minimálního rozptylu naměřených hodnot fluorescence. Alingment může být prováděn buď
nastavováním pozice laserů vůči fixnímu proudu částic, nebo pozicováním proudu částic vůči
fixně nastaveným laserům. Oba výše popsané způsoby ladění (alignment) vedou
k optimalizaci analýzy.
Podstatným rozdílem je ale celková konstrukce systémů – v případě „closed cuvette
systému“ je analýza prováděna v průtokové cele a vzájemná poloha laserů a proudu částic
se nezmění ani při podstatné změně sortovacích parametrů, proudění či výměně trysky.
Optimalizaci alingmentu může být zkontrolována jen při pravidelné servisní prohlídce.
Nutnost servisního zásahu automaticky kontroluje automatizovaná denní kontrola nastavení
přístroje.
Naopak u „jet in air“ systému, každá podstatnější změna sortovacích parametrů např.
změna rychlosti proudění, změna velikosti sortovacích částic, výměna sortovací trysky, vede
k nutnosti optimalizovat alingment pro dosažení reprodukovatelných a pravdivých výsledků.
Jedná se o komplexní proces, který zvládne pouze vysoce proškolený operátor a je nezbytný
bez ohledu na to, zda je této optimalizace dosaženo polohováním laserů nebo proudu částic.
Dotaz:
Rozumíme správně, že požadavek zadavatele splňuje pouze zařízení, které udržuje optimální
fixní nastavení vzájemné polohy laserů a proudu sortovaných částic bez nutnosti jakéhokoliv
zásahu operátora/uživatele?
Odpověď:
Zadavatel v dodatečných informacích uvedl, že akceptuje řešení, které vyžaduje doladění proudu
kapiček přes detekční zónu. Naopak také uvedl, že neakceptuje manuální, ruční ladění a tedy také
fokusaci laserů operátorem, tedy například pomocí ladících šroubů apod., a požaduje pevné umístění
laserů s vedením paprsku laseru optickým vláknem do detekční zóny.
Dotaz č. 3
Dotaz k části 9. - Cytometrie

Zadavatel požaduje: možnost chlazení sortovaných frakcí.
Dotaz:
V jakém provozním rozsahu teplot zadavatel temperování požaduje a jaké
(zkumavky, destičky, sklíčka…) požaduje zadavatel temperovat?

formáty

Odpověď:
Zadavatel požaduje chlazení alespoň pro zkumavky 12 x 75 mm a 15 ml při teplotě 4°C a 37°C.
Chlazení destiček a sklíček je výhodou, nikoliv podmínkou.
Dotaz č. 4
Zadavatel v čl. 3. 4 Technické kvalifikační předpoklady pro každou pro každou část veřejné
zakázky, odst. 3. 4. 2. požaduje: „… Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního
předpokladu tím, že doloží podrobný popis a u částí 1 – 19 a 24 – 27 nejméně tři barevné
fotografie dodávaného zařízení různých pohledů na toto zařízení“.
V souladu s ust. § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění (dále „ZVZ“), uchazeč požaduje po zadavateli dodatečné informace k zadávacím
podmínkám.
Dotaz č. 1
Uchazeč se zadavatele dotazuje, zda zadavatel trvá na požadavku nejméně tří (3) barevných
fotografií dodávaného zařízení. Dle názoru uchazeče dochází k diskriminaci těch uchazečů,
kteří některé dodávky vyloženě „nevyrábí“, ale jsou pouze distributory, ze zkušeností
uchazeče je na trhu těchto uchazečů většina. Tito uchazeči nemusejí mít momentálně zboží
k dispozici, a nemohli by pořídit barevné fotografie z různých pohledů. Bude zadavateli
stačit předložení katalogu, kde zadavatel může vidět obrázkovou dokumentaci, která nemusí
být v požadovaném množství tří fotografií a z různých stran pohledu? Shora uvedeným
požadavkem zadavatele navíc dochází k navýšení administrace zpracování nabídky, jelikož
zadavatel požaduje nejméně tři (3) barevné fotografie k částem 1 – 19 a 24 – 27, tedy ke
všem částem veřejné zakázky, krom 4 částí.
Odpověď:
Uchazeč může v rámci své nabídky předložit katalog, jehož součástí budou barevné fotografie
dodávaného zařízení z různých pohledů na toto zařízení. V případě, že uchazeč nedodá požadovaný
počet barevných fotografií dodávaného zařízení z různých pohledů, bude ze zadávacího řízení vyloučen
z důvodu nerespektování zadávacích podmínek.
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

