DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 6
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 2. února 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

1. Dotaz
Bude zadavatel akceptovat dílčí alignment kyvetových (Aria) a automatických jet in air systémů (MoFlo Astrios
EQs), aby byl bezezbytku splněn požadavek „automatizované nastavení sortování bez nutnosti alignmentu
zařízení“?

Odpověď:
Dle zadávací dokumentace požadujeme systém splňující tyto parametry:
•
automatizované nastavení sortování bez nutnosti alignmentu zařízení
•
pokračování sortování bezprostředně po výměně sortovací trysky bez alignmentu zařízení
Tyto parametry požadujeme z důvodu: maximální jednoduchost ovládání systému, rychlost procesu sortování,
spolehlivost výsledků a standardizace procesu sortování.
Ve specifikaci zadavatel rovněž jasně vymezil pojem alignment jako: optimalizace vzájemné polohy proudu částic a
excitačních laserových paprsků.
I nadále tedy trváme na výše požadovaném systému bez alignmentu zařízení, přičemž neřešíme technologická řešení
nabízená uchazečem.
2. Dotaz
Ad. Automatické nastavení drop delay a plně automatická kontrola stability kapek
Chápeme správně, že zadavatel požaduje automatické nastavení zpoždění kapek, tedy bez použití jakýchkoliv
kalibračních partikulí, ale pomocí software s analýzou obrazu jak to umožňují moderní systémy jako např. MoFlo
Strios EQs?

Odpověď:
Dle zadávací dokumentace požadujeme systém obsahující modul automaticky nastavující drop delay. Technologické
řešení tohoto modulu, tedy za pomoci kuliček nebo bez nich, je věcí uchazeče. Budeme akceptovat obě řešení.
3. Dotaz
Bude zadavatel akceptovat systém MoFlo Astrios EQs, který v realitě dosahuje obdobných nebo jen o málo
vyšších hodnot MESF, než které požaduje zadavatel, s tím, že hodnota garantovaná výrobce na marketingovém
materiálu je nižší než 125 MESF pro FITC a nižší než 110 MESF a přitom nabízí výjimečně vysoké rozlišení
4 294 967 296 kanálů, které umožní odlišit i velmi malé rozdíly fluorescenční intensity, jak zadavatel požadoval
v zadávací dokumentaci?
Odpověď:
V zadávací dokumentaci jsme v popisu přístroje definovali jeho použití pro rozlišení populací s malým rozdílem
intenzit a slabých signálů. Z tohoto důvodu požadujeme systém s maximální citlivostí pro nejběžněji používané
fluorochromy - FITC a PE. Trváme tedy na našem požadavku citlivosti detekce:
•

citlivost detekce fluorescence pro FITC - max. 100 MESF

•

citlivost detekce fluorescence pro PE - max. 35 MESF.

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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