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VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

DODÁVKA LABORATORNÍHO ZAŘÍZENÍ PRO FLD – ČÁST A A ČÁST B

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující
vysvětlení/změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné
zakázce.
Dotaz č. 3
Posílám dodatečný dotaz k přístroji v části A - MÍCHACÍ TERMOBLOK NA DNA VZORKY S VÝMĚNNÝMI
BLOKY :
Můžeme nabídnout přístroj uvedených charakteristik, avšak teplotní rozsah je pouze do 105°C.
Domníváme se že pro plánované aplikace není třeba nastavovat na teploty do 120°C a proto žádáme
zda zadavatel akceptuje dodání přístroje který má rozsah vyhřívání do 105°C.
Odpověď:
Zadavatel potvrzuje, že účastníkem nabízený přístroj je pro něj akceptovatelný, zadavatel tedy
upravuje technickou specifikaci zařízení MÍCHACÍ TERMOBLOK NA DNA VZORKY S VÝMĚNNÝMI
BLOKY takto:

-

Minimální horní hranice teplotního rozsahu +105 °C s odchylkou maximálně ± 0.5 °C

Dotaz č. 4
Rádi bychom se v rámci zadání části B u zakázky "Dodávka Laboratorního zařízení pro FLD" dotázali,
zda by byla pro zadavatele akceptovatelná změna specifikací:
Krájecí rozsah: minimálně 1 - 40 mm
Nastavitelná amplituda v rozmezí alespoň 0-2,5 mm a přírůstcích max. 0.05 mm
Oba parametry jsou na horní hranici reálné využitelnosti a věříme, že i při jejich drobném snížení
bude zařízení fungovat podle představ zadavatele.
Odpověď:
Zadavatel potvrzuje, že účastníkem požadovaná změna specifikací je pro něj akceptovatelná,
zadavatel tedy upravuje technickou specifikaci zařízení takto:

-

Nastavitelná amplituda v rozmezí alespoň 0-2,5 mm a přírůstcích max. 0.05 mm
Krájecí rozsah: minimálně 1 - 40 mm

Zadavatel sděluje, že v důsledku rozsahu a povahy úprav rozhodl v souladu se zákonem o prodloužení
lhůty pro podání nabídek, a to na celou původní délku z důvodu možného rozšíření okruhu
potenciálních dodavatelů (tedy 11 pracovních dnů).
Nová lhůta pro podání nabídek: do 6. 1. 2022 do 10:00 hod.

Příloha:

-

Příloha č.2_Technická_specifikace_Laboratorní zař. pro FLD_část A_Vysvětlení ZD č. 4-5
Příloha č.2_Technická_specifikace_Laboratorní zař. pro FLD_část B_Vysvětlení ZD č. 4-5
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