DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 4

Název veřejné zakázky:

UniMeC - Přístrojové vybavení - 1. vlna

Název zadavatele:
Dotčená součást
sídlo:

Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
Praha 5. února 2013

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 – 1. vlna“,
zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách
Dotaz č. 1
Zadavatel ve 2. části – Měření tkáňové perfuze a metabolismu u položky s
označením 76-002 Přístroj k měření průtoku krve v cévách vnitřních orgánů,
uvádí požadavek na perivaskulární sondy k měření průtoku cév o průměru 1-20
mm. Vzhledem ke znalostem z výzkumných projektů a způsob využití těchto
sond předpokládáme, že zadavatel využije nejlépe perivaskulární sondy pro
průměr cév o velikosti 2,5 mm (1 ks), 4 mm (1 ks), 6 mm (1 ks), 10 mm (1 ks)
a 12 mm (1 ks). Předpokládáme, že navržený soubor zajistí plné pokrytí
použitelných cévních struktur v rámci výzkumného účelu. Bude zadavatel
akceptovat dodávku navržených perivaskulárních sond pro průměr 2,5 mm (1
ks), 4 mm (1 ks), 6 mm (1 ks), 10 mm (1 ks) a 12 mm (1 ks).
Odpověď:
Ano, zadavatel bude akceptovat dodávku navrhovaných perivaskulárních sond pro
průměr 2,5 mm (1 ks), 4 mm (1 ks), 6 mm (1 ks), 10 mm (1 ks) a 12 mm (1 ks).
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 dokumentu pouze osoby oprávněné zastupovat zadavatele na základě
mandátu tj. společnost OTIDEA a.s., Na Příkopě 31, 110 00 Praha 1.
S pozdravem
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