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Věc : Dodatečná informace č. 4 k zadávací dokumentaci
K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „Dodávka laboratorního spotřebního
materiálu a drobných laboratorních přístrojů pro vybrané projekty OPVK“, zadávané
v otevřeném řízení v souladu s ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) sdělujeme následující dodatečnou informaci č.
4:
1.) Zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek uvedenou v bodě 7.1. Zadávací
dokumentace takto:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. května 2013 v 10:00 hod.
2.) Zadavatel mění termín konání otevírání obálek uvedený v bodě 7.2. zadávací
dokumentace takto:
Otevírání obálek se uskuteční dne 27. května 2013 v 10:00 hod.
7. část – položka č.189-Odpadkový koš 50l:
1.)Otázka: Trváte přesně na zadaných rozměrech, nebo se připouští alternativa rozměrů?
Odpověď: Zadavatel nepožaduje konkrétní rozměry, koš ale musí splnit zadaný objem.
7. část - položka č. 190-Odpadkový koš 40L
2.) Otázka: Trváte přesně na zadaných rozměrech, nebo se připouští alternativa rozměrů?
Odpověď: Zadavatel nepožaduje konkrétní rozměry, koš ale musí splnit zadaný objem.

7. část - položka č. 194-Ochranné pracovní brýle
3.)Otázka: Jaký má být materiál skel, stavitelné stranice, vzhled?
Odpověď: Materiál skel bude plastu, tj. "klasické pracovní brýle" bez nastavitelných
stranic, vzhled nespecifikujeme.
7. část - položka č. 242-Plynová bomba malá
4.) Otázka: Má být propan-butanová? Nebo na jiný plyn? Jak velká? Kolik kg?Chcete ji s
daným plynem či prázdnou?
Odpověď: Zadavatel požaduje malou 2kg tlakovou propan-butanovou láhev, dodanou s
uvedeným
plynem.
7. část - položka č. 350-Utěrky
5.) Otázka: Připouštíte rozměr 23,5x34 cm, 170 m celkem?
Odpověď: Ano
7. část - položka č. 351-Utěrky
6.) Otázka: Připouštíte rozměr 34x36,9 cm, 340 m celkem?
Odpověď: Ano
7. část - položka č. 256 a 260- Rukavice velikosti XL
7.) Otázka: Požadujete balení 100 ks, je přípustná alternativa s 90 ks?
Odpověď: Pokud uchazeč nabídne celkové námi požadované množství, je vcelku jedno,
kolik ks obsahuje balení. Pokud požadujeme celkem 100ks, není přípustná alternativa
nabídnout nám jedno balení s 90ks.
7. část - položka č. 81-box na špičky k mikropipetám
9.) Otázka: Může být box na špičky o rozsahu 2-200ul 96místný, a 200 -1000 ul 100
místný?
Odpověď: Ano.
7. část - položka č. 291- stojan na pipety
10.) Otázka: Je možné blíže specifikovat?
Odpověď: Stojan by měl být alespoň na 4 mikropipety (tvar stojanu není definován); měl by
být na mikropipety různého objemu, které poptáváme v této zakázce.
7. část - položka č. 297 - stojan na pipety
11.) Otázka: Je možné blíže specifikovat?
Odpověď: Stojan by měl být otočný na 6 mikropipet; měl by být na pipety různého objemu
10-100 ul, 100-1000 ul, nebo 1000-10000 ul.

7. část - položka č. 324 - 330 - špičky k automatickým pipetám
12.) Otázka: Pro jaké pipety mají být špičky určeny?
Odpověď: Špičky budou používané na mikropipetách Eppendorf (musí být kompatibilní).
7. část - položka č. 124 - magnetické míchadlo vícemístné bez ohřevu
13.) Otázka: Jaká má být maximální míchací kapacita na míchadlo a rozměry?
Odpověď: ŠxDxV 180x552x55 mm, otáčky 0-1200m-1, max. celkový objem vody 4 l
11. části-položka č. 1 - sada automatických pipet
14.) Otázka: Musí být dodržen objem 20-100 ul, nebo může být nahrazen objemem 10 100 ul?
Odpověď: Objem musí být dodržen tak jak je uvedeno.
3. část – položka č. 3-magnetická míchačka
15.) Otázka: Požadujete s ohřevem, bez ohřevu, případně jako teplotu desky ?
Odpověď: Ohřev není požadován.
3. část – položka č. 12 -magnetická míchačka s ohřevem
16.) Otázka: Jaký počet otáček požadujete?
Odpověď: Počet otáček není stanoven. Bude využíván pro míchání vodných roztoků
(tedy s nízkou viskozitou).
část 4. – položka č. 3 - magnetická míchačka
17.) Otázka: Jaký počet otáček požadujete?
Odpověď: Počet otáček není stanoven. Bude využíván pro míchání vodných roztoků
(tedy s nízkou viskozitou).
část 10.-položka č. 7 - elektrické míchadlo
18.) Otázka: Požadujete s ohřevem, bez ohřevu, jaký počet otáček, případně teplota desky,
maximální míchaný objem
Odpověď: Ohřev není povinný. Počet otáček není stanoven. Bude využíván pro míchání
vodných roztoků (tedy s nízkou viskozitou), max. objem je uveden (3 l).
7. část – položka č. 37 - Filtrační aparatura
19.) Otázka: Jakou aparaturu požadujete sklo, nerez, s NZ nebo na silikonovou zátku ?
Odpověď: Zadavatel požaduje filtrační aparaturu celoskleněnou, se zábrusem.
7. část – položka č. 38 - Filtry jednorázové, sterilní - 0,22 µm
20.) Otázka: Jaký požadujete typ membrány a průměr, (nylon, PtFE, CA, ……. ??)
Odpověď: Zadavatel požaduje membrány typu PES, průměr cca 30 mm.

7. část – položka č. 39- Filtry na injekční stříkačku 0,20 µm „Minisart“ sterilní 21.) Otázka: Jaký požadujete typ membrány a průměr?
Odpověď: Zadavatel požaduje průměr filtru 26 mm, materiál filtru acetát celulózy
s předfiltrem ze skleněných vláken.
7. část-položka č. 79 - Koš na špinavé nádobí
22.) Otázka: Jaký má mít objem ?
Odpověď: Koš má mít objem 21 l, rozměry cca dxšxv 48 x 28 x 24 cm.
7. část – položka č. 215- Pinzeta kovová, pro optiku s hroty z uhlíkového kompozitu
23.) Otázka: Jakou má mít pinzeta délku , hroty ostré, zakulacené ?Má být přímá nebo
zahnutá?
Odpověď: Pinzeta má mít délku cca 13cm, nerezové tělo + uhlíkové (carbon fiber) hroty na
konci zakulacené, celkový tvar pinzety rovný.
7. část-položka č. 265- Sáčky na vzorky sterilní
24.) Otázka: Jaký je požadován objem nebo rozměr ? Mají být zipové nebo na pásku ??
Odpověď: Sáčky mají být s uzavíracím páskem vyztuženým zataveným drátem, objem 80
ml, 75 x 185 mm, popisovací plocha, materiál polyethylen (LDPE)
7. část-položka č. 275- Silikonová fólie
25.) Otázka: Jaký je požadován rozměr? Má být v roli nebo v arších ???
Odpověď: Je požadována silikonová folie v archu, rozměry cca 42 x 29,6 cm, 50 ks
7. část – položka č. 294 - Stojánek na mikrozkumavky
26.) Otázka: Je požadován stojánek z nerezu nebo plastu, kolika místný a na jaký objem
mikrozkumavek?
Odpověď: 5 x 80 jamek, plast, průměr otvoru cca 11 mm, cca 1 - 2 ml objem.
7. část-položka č. 295 - Stojánek na zkumavky
27.) Otázka: Je požadován stojánek z nerezu nebo plastu, kolika místný a na jaký průměr?
Odpověď: Stojánek má být 10 jamkový, z plastu, průměr otvoru cca 19 mm, 10 ml objem.
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