DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5
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 27. 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

Dotaz - část 19
1) Zadavatel požaduje hluk v pracovním prostoru max. 60 dB. Standardně se měří hluk v oblasti hlavy
operátora. Náš box má tuto hlučnost 55,7 dB, ovšem je pravdou, že uvnitř pracovního prostoru bude
hlučnost vyšší. Bohužel ale přesnou hodnotu výrobce neuvádí a box není skladem, takže ani nemáme
možnost ji změřit. Bude zadavatel akceptovat hlučnost 55, 7 dB měřenou v oblasti hlavy operátora?
Odpověď:
Box bude používán pro manipulaci se zvířaty v mikroizolátorech. Hladina hluku je požadována spíše s ohledem na
minimalizaci stresu zvířat než z důvodu ochrany obsluhy. Pokud je hladina hluku měřená u hlavy operátora cca 56 dB,
dá se na základě zkušeností zadavatele předpokládat, že i v pracovním prostoru bude hladina hluku akceptovatelná
(tj. max. 60 dB).

2) Zadavatel požaduje robustní konstrukci – min. 2 mm nerez. Zadavatel zároveň požaduje prosklené boční
stěny. Náš box má celonerezový interiér – zadní stěna i boční stěny jsou z jediného plátu oceli. Pracovní
deska našeho boxu má tloušťku 1,5 mm a interiér má na bocích tloušťku 0,9 mm a na zadní stěně tloušťku
1,2 mm. Tyto hodnoty jsou dostatečné pro většinu aplikací a je nepravděpodobné nějaké poškození.
Bohužel není možné, aby výrobce tyto hodnoty změnil. Budou akceptovatelné i námi uvedené parametry?
Odpověď:
Box bude používán i pro výuku, kde je žádoucí, aby pozorující osoby mohly sledovat dění uvnitř boxu, aniž by obsluze
stály za zády. Proto zadavatel trvá na prosklených bočních stěnách (viz též Dodatečné informace k zadávací
dokumentaci č. 1 ze dne 8. 1. 2015).

3) Zadavatel požaduje minimální vnitřní rozměry (šířka x hloubka x výška) 1800 x 550 x 750 mm. Vnitřní
rozměry našeho boxu jsou standardně 1830x580x660 mm. Bohužel není možné, aby výrobce tyto hodnoty
změnil. Jedná se jen o malé rozdíly. Budou akceptovatelné i námi uvedené rozměry?
Odpověď:
Vnitřní rozměry boxu jsou zvoleny s ohledem na chovnou technologii (rozměry mikroizolátorů). Při manipulaci s
mikroizolátory je požadován dostatečný pracovní prostor (vysoké okraje nádob, nutnost odklápění vík, bezpečné
uchopení zvířat apod.). Z uvedených rozměrů mají tedy zejména hloubka a výška boxu zcela klíčový význam.
Proto zadavatel definoval rozměry 1800 x 550 x 750 mm (šířka x hloubka x výška) jako minimální a na těchto
požadovaných minimálních rozměrech trvá.
4) Zadavatel požaduje nerezovou vanu pod pracovní deskou. Vana u našeho boxu je z oceli s patentovaným
nesmývatelným antimikrobiálním nátěrem. Díky tomu má povrch vany antimikrobiální účinky. Bude
zadavatel akceptovat i toto řešení?
Odpověď:
Zadavatel požaduje robustní konstrukci celého zařízení vzhledem k jeho předpokládanému použití. Z výše
uvedeného důvodu - a dále z důvodu odolnosti proti korozi a odolnosti vůči desinfekčním prostředkům požaduje nerezové provedení vany pod pracovní deskou. Nerezovým provedením není míněno provedení pouze
z nerez plechu/oceli, avšak takové provedení, které splní výše uvedené požadavky.
5) Zadavatel požaduje týdenní časovač UV lampy. Náš box má klasický nastavitelný časovač n UV lampu.
Bude zadavatel akceptovat i tento typ časovače?
Odpověď:
Zadavatel požaduje týdenní časovač z důvodu nastavení programu zahrnujícího i víkendové desinfekční režimy.
Pokud nastavení časovače umožní kombinacemi dosáhnout stejného cíle, je to akceptovatelné
6) Zadavatel požaduje provést zkoušku funkčnosti stvrzenou protokolem Má tím zadavatel na mysli tzv.
akreditovanou validaci – tedy zkoušky podle ČSN EN 12469 provedené ČIS akreditovanou zkušební
laboratoří?
Odpověď:
Ano, požadovanou zkouškou funkčnosti je zkouška dle ČSN EN 12469 provedená ČIA akreditovanou zkušební
laboratoří.
7) Zadavatel požaduje v rámci záruční a pozáručního servisu pravidelně validace v jednoletých intervalech.
Prosíme o doplnění, co se tím myslí (tzv. akreditovaná validace (stejně jako v předchozím dotazu)? Dále
prosím o doplnění kolik validací má být v ceně dodávky – tedy na kolik let se dodavatel musí zavázat tyto
validace provádět bezplatně?
Odpověď:
Provedení validace boxu je vyžadováno dle ČSN EN 12469 laboratoří akreditovanou ČIA jedenkrát ročně. V rámci
ceny dodávky požadujeme provedení tří validačních návštěv zdarma (pokud výrobce nedodává již validované

zařízení). V případě dodání již validovaného zařízení požadujeme provedení validace na konci prvního a druhého
roku trvání záruční lhůty.

8) Mám dotaz 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?
Odpověď:
Na tento dotaz bylo odpovězeno v rámci Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 2 ze dne9. ledna 2015
9) „Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu doložením seznamu ve formě čestného
prohlášen včetně příloh, z nichž bude patrné, že dodavatel v posledních třech letech realizoval významnou
dodávku na přístroje pro jednoho odběratele na přístrojové vybavení odpovídající dané části, do které
podává svou nabídku“
Pokud se hlásíme do části, kde jsou poptávány dva stroje, stačí tedy pro každý stroj jedna významná
dodávka, tj. seznam celkem 2 významných dodávek?
Odpověď:
Zadavatel stanovil v rámci zadávací dokumentace způsob a minimální úroveň v bodě 3.4.1 zadávací
dokumentace: Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu doložením seznamu ve formě
čestného prohlášení včetně příloh, z nichž bude patrné, že dodavatel v posledních třech letech realizoval
významnou dodávku na přístroje pro jednoho odběratele na přístrojové vybavení odpovídající dané části, do
které uchazeč podává svou nabídku, a to pro část…… Následně je uvedena tabulka se specifikací a finančním
rozsahem. To znamená, že je potřeba doložit referenci, z které bude zcela jasně vyplývat splnění požadavku na
předmět v dané části a finanční rozsah. Například v části 1 musí být reference na stroj buněčný sorter v hodnotě
3,5 mil. Kč bez DPH v posledních 3 letech apod. Je-li daná část tvořena několika přístroji, je vždy nutné
specifikovat v rámci osvědčení, že je určena pro danou část, např. v části 13 (laboratorní příslušenství) musí být
patrné, že reference se týká laboratorního příslušenství (odpovídajícího charakterem poptávaným přístrojům) v
hodnotě 750.000 Kč bez DPH apod.
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

