DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 3
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 12. 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 Příloze č. 1B - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technická specifikace):
Dotaz č. 1 - Obecné podmínky pro všechny přístroje:
Uvádíte, že dodávka bude zahrnovat i spotřební materiál nutný k instalaci, nastavení, seřízení a zaškolení obsluhy.
Mrazicí boxy s CO2 zálohovacím systémem vyžadují k instalaci a provozu energie, tj. elektrickou energii (běžnou 1F
zásuvku 230V/50Hz, 16A) a tlakovou lahev s tekutým CO2.
Dotaz - Předpokládáme, že tlakové lahve s tekutým CO2 stejně jako přivedení elektřiny zajistí zadavatel a
nepovažuje je za „spotřební materiál“?
Odpověď: Dodávka elektrické energie (běžnou 1F zásuvku 230V/50Hz, 16A) a tekutého CO2 je zajištěna.

Dotaz č. 2 - část 13 (Laboratorní příslušenství)
U položky Pultový hlubokomrazicí box (2 ks) uvádíte: databázový software v češtině umožňující rychlé vyhledání
kryozkumavky/vzorku podle jejího čísla nebo čárového kódu (určit držák, krabičku a pozici v krabičce). Využijte
možnosti vyžádat si demoverzi software pro posouzení jeho vhodnosti pro požadovaný účel
Dotaz - přeje si tedy zadavatel přiložit demo či plnou verzi k nabídce?

Odpověď: Žadatel k nabídce nepožaduje ani demoverzi, ani plnou verzi software. Uvedená věta (Využijte možnosti
vyžádat si demoverzi software pro posouzení jeho vhodnosti pro požadovaný účel.) je chybou vzniklou během
kompletace zadávací dokumentace. Poslední odrážka odstavce Další požadavky zní pouze:
• databázový software v češtině umožňující rychlé vyhledání kryozkumavky/vzorku podle jejího
čísla nebo čárového kódu (určit držák, krabičku a pozici v krabičce)

Dotaz č. 3 - část 13 (Laboratorní příslušenství)
U položky Stolní autokláv (1 ks) požadovaná kapacita autoklávu 8 x 500 ml vyžaduje model cca. 50-60 l, který má o
něco větší rozměry než uvádíte. Uvádíte: maximální vnější rozměry 58 cm x 58 cm x 67 cm (š x v x h).
Dotaz - vyhovovaly by zadavateli rozměry 72 cm x 54 cm x 76 cm (š x v x h)?
Odpověď:
Z důvodu limitovaného místa pro instalaci stolního autoklávu trvá zadavatel na zachování
maximálních vnějších rozměrů 58 cm x 58 cm x 67 cm (š x v x h).

Zadavatel dále v části 13 (Laboratorní příslušenství) upravuje v Příloze č. 1B - Podrobnosti předmětu veřejné
zakázky (technická specifikace) - u přístrojů Veterinární váhy pro velká zvířata (1 ks) a Veterinární váhy pro malá
zvířata (3 ks) odstavec Další technické požadavky tím, že vypouští požadavek na „napojení na vodu, elektřino
(třífázové, 400 V), odpad, odtah VZT“. Tento požadavek vznikl opět chybou během kompletace zadávací
dokumentace.
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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