DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 8
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 4. 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
V zadávací dokumentaci je požadována stabilita a vlnočtová přesnost menší než 0,1cm-1 RMS, dále v dodatečných
informacích k zadávací dokumentaci č.1 uvádíte, že výrobce může tyto hodnoty stanovit a doložit pro výrobce
obvyklým způsobem. Budete v rámci předkládané nabídky požadovat ověření parametru stability respektive
vlnočtové přesnosti udávané výrobcem například formou kopie informačního letáku výrobce s uvedenou
specifikací přístroje?
Odpověď:
Ano, je postačující dodat jakoukoliv doložitelnou specifikaci vlnočtové přesnosti udávané výrobcem (např. kopií
informačního letáku výrobku v českém jazyce).
2. Dotaz:
V zadávací dokumentaci je požadováno spektrální rozlišení menší než 3cm-1 FWHM. Předpokládám, že tento
požadavek souvisí s aplikací pro typizaci bakteriálních izolátů, které mají často charakteristické píky v celém
požadovaném rozsahu. Pro tuto aplikaci je tedy nutné, aby bylo možné sloučením několika spekter měřených ve
vysokém rozlišení (3cm-1) získat jedno spektrum pokrývající celou požadovanou oblast. Budete tedy požadovat,
aby nabízené zařízení umožňovalo měření se spektrálním rozlišením menším než 3cm-1 v celém požadovaném
spektrálním rozsahu tedy 50 – 3.5000cm-1 (785nm) respektive 50 – 4.000cm-1 (532nm)?
Odpověď:
Zařízení bude využíváno nejen pro typizaci bakteriálních izolátů, ale rovněž pro studium interakcí látek uvnitř
bakteriální buňky. Z hlediska plánovaných aplikací je rozlišení 3cm-1 požadováno pro oblast spektrálního rozsahu
přístroje dané technickou specifikací zadávací dokumentace pro oba excitační lasery.

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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