DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 2
Název veřejné zakázky: UniMeC - přístrojové vybavení - 3. vlna
Název zadavatele:

Univerzita Karlova v Praze

Dotčená součást

Lékařská fakulta v Plzni

sídlo:

Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

Praha 9. 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

Dotazy k části 10. (Bariérová sterilizace):
Je možné upřesnit, pro jaké účely bude sterilizátor využíván, jaké materiály se v něm budou sterilizovat? Až na
základě aplikace lze připravit zodpovědně nabídku s potřebným příslušenstvím (vakuum, chlazení apod.). Praktickou
součástí dodávky prokládacích autoklávů bývají např. i zavážecí vozíky, požadujete je také? Je možné nabídnout
autokláv s válcovým tvarem komory, jež je pro laboratorní autoklávy výhodnější? Jaké jsou předpokládané rozměry
vkládaného materiálu?
Odpovědi:
• sterilizátor bude používán jako materiálová propusť do bariérové části chovu, musí proto mít tunelové
provedení a musí být obousměrný (tzn. propusť do bariéry a dekontaminace z bariéry);
• předpokládané materiály, které budou sterilizovány: polykarbonát (chovné nádoby, napájecí láhve), kovy
(drátěná víka chovných nádob, pítka), podestýlka a krmivo;
• vakuum je nutnost (při sterilizaci krmiv a podestýlky);
• zavážecí vozíky požadujeme (se sterilizátorem budou pracovat především ženy);
• válcový tvar komory není výhodný (nejvíce se budou sterilizovat chovné nádoby kvádrového tvaru; válcový
tvar komory neumožňuje plně využít kapacitu přístroje, je nutné sterilizovat na více cyklů, což je energeticky
a časově náročnější)
• rozměry vkládaného materiálu: musí umožňovat sterilizaci podestýlky a krmiva v 25-kg klávovatelných
pytlích; chovné nádoby (bez filtračních vík) mají rozměry (v cm): 15x22x28 - 15x22x36 - 20x38x60 - 19x25x41.
Předpokládáme variabilní uspořádání více typů nádob tak, aby prostor klávu byl využit; objem komory by měl
být min. 480 l, horní limit (750 l) je dán prostorem, kam může být kláv umístěn

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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