DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1
Název veřejné zakázky:
Název zadavatele:
Dotčená součást
sídlo:

UniMeC - přístrojové vybavení - 3. vlna
Univerzita Karlova v Praze
Lékařská fakulta v Plzni
Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
Praha 8. ledna 2015

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, sděluje následující
dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce s názvem „UniMeC - přístrojové vybavení 3. vlna“, zadané v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Část 19:
Dotaz č. 1:
V části 19. je u technické specifikace laminárního boxu požadován manuální posun čelního skla. Vzhledem k šířce 1800 mm by
mohlo být pohodlnější elektrické ovládání čelního okna. Je tento technicky pokročilejší způsob otevírání přípustný?
Odpověď na dotaz č. 1:
Laminární box bude používán pro zvířata (pro manipulaci s mikroizolátory). Zadavatel proto požaduje manuální ovládání čelního
skla z důvodu jeho robustní konstrukce a nezávislosti na dodávce energie potřebné k jeho ovládání.
Dotaz č. 2:
Dále je v části 19. poptáván laminární box s prosklenými bočními skly. Je tento požadavek zásadní v případě, že bude celý
vnitřní prostor boxu dostatečně osvětlen integrovaným osvětlením?
Odpověď na dotaz č. 2:
Zadavatel požaduje prosklené boční stěny nikoliv z důvodu zajištění dostatečného osvětlení celého vnitřního prostoru, ale z
důvodu umožnění pozorování činností prováděných v laminárním boxu dalšími osobami (například studenti zapojení do
výzkumu) stojícími v bezpečné zóně.
Část 20:
Dotaz č. 1:
V technické dokumentaci je požadován excitační laser 785 nm. Obvykle pro podobné aplikace nabízíme excitační (tzv. „high
brightness“) laser s vlnovou délkou 780 nm. Kvalitativně jsou oba typy excitace (785 versus 780 nm) zaměnitelné. Je
akceptovatelné dodat laser s excitací 780 nm?
Odpověď na dotaz č. 1:
Z hlediska funkce jsou obě vlnové délky zaměnitelné a parametr lze považovat za splněný.
Dotaz č. 2:
V technické dokumentaci je požadována stabilita a vlnočtová přesnost menší než 0,1 cm-1 RMS. Různí výrobci tento parametr
počítají velmi odlišnými výpočty, je možně přesně specifikovat způsobem měření spekter a následným výpočet pro parametr
„stabilita“ a parametr „vlnočtová přesnost“?
Odpověď na dotaz č. 2:
Parametr stability a vlnočtové přesnosti lze stanovit pro výrobce obvyklým způsobem. Zjištěná hodnota musí být ekvivalentní
parametru požadovanému v zadávací dokumentaci.
Dotaz č. 3:
V technické dokumentaci je požadováno vybavení přístroje „automatickým systémem pro kontinuální kalibraci vlnových
délek prováděnou současně při měření spekter“. Co přesně je tímto souvětím myšleno? Technologie tohoto typu je možná,

nicméně vždy se jedná o automatizované rozdělení CCD detektoru spektrografu na dvě části: na část, která měří Ramanovo
spektrum a na část která měří jakýsi zabudovaný kalibrační standard (nejčastěji neon, křemík atd.). Tím pádem ovšem
samozřejmě vždy dochází k „ochuzení“ reálného Ramanova spektra o část detektoru! Tato technologie je zastaralá a na trhu ji
v současnosti používá už pouze jediná firma dodávající Ramanovy mikroskopy. Místo toho navrhujeme špičkovou a inovativní
technologii „Autoalignmentu“, kdy je provedena automatická kalibrace a justáž spektrometru mimo reálné měření
Ramanových spekter (bez jakýchkoliv požadavků na obsluhu). Navíc, z tohoto procesu je vždy na disku PC automaticky uložen
přesný záznam! Tento proces je absolutně časově nenáročný. Lze tuto technologii nabídnout?
Odpověď na dotaz č. 3:
Kontinuální kalibrace vlnových délek při současném měření spekter může být prováděna jak v reálném čase, tak před vlastním
změření Ramanova spektra. Nabízené řešení proto podmínku splňuje.
Dotaz č. 4:
V technické dokumentaci není specifikován typ připojení mikroskopu a Ramanova spektrometru. Dále není specifikován typ
připojení excitačních laserů. Pro Vámi definovanou aplikaci rozhodně nedoporučujeme jakékoliv použití vláknové optiky pro
spojování komponent Ramanova mikrospektrometru a naše nabídka tak také bude koncipována.
Odpověď na dotaz č. 4:
Nabídka bez použití vláknové optiky není v rozporu s parametry zadávací dokumentace.
Dotaz č. 5:
V technické dokumentaci je pro měření vysoce rozlišených spekter požadována (pro oba lasery) mřížka s alespoň 1200 čárami
na mm. Není specifikováno, co se vysokým rozlišením myslí (jediný parametr je uveden jako 3 cm-1 FWHM) a hlavně v jakém
spektrálním rozsahu je vysoké rozlišení požadováno. Vliv na rozlišení spekter má kromě mřížky i tzv. fokální vzdálenost
spektrometru – námi nabízený spektrometr umožní,
v kombinaci s vysokou fokální vzdáleností, následující parametry sběru dat:
Pro 780 nm laser:
V rozsahu 50 – 3500 cm-1: rozlišení 5 cm-1
V rozsahu 50 – 1800 cm-1: rozlišení 2 cm-1
Pro 532 nm laser:
V rozsahu 50 – 3500 cm-1: rozlišení 5 cm-1
V rozsahu 50 – 1800 cm-1: rozlišení 2 cm-1
V rozsahu 50 – 6000 cm-1: rozlišení 10 cm-1
Měřeno dle ASTM E 2529 – 06, s objektivem 100x
Je toto řešení akceptovatelné?
Odpověď na dotaz č. 5:
Parametr pro lasery 780 nm a 532 nm s objektivem 100x splňují minimální požadované rozlišení 3 cm-1. Řešení je
akceptovatelné.
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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