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Věc : Dodatečná informace č. 3 k zadávací dokumentaci
K nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem „,Dodávka laboratorního spotřebního
materiálu, chemikálií a drobných laboratorních přístrojů pro projekt „BioNetwork“
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. 3:
1.část-položka 11
1.)Otázka: Třepačka na mikrofiltrační desky - počet otáček, rozměry a max. zátěž, hmotnost,
amplituda, frekvence kmitů je stanoven?
Odpověď: Žádné další parametry nejsou stanoveny.
3.část-položka 13
2.) Otázka: Třepačka s horizontálním kruhovým pohybem - počet otáček, rozměry, max.
zátěž, hmotnost,amplituda, frekvence kmitů je stanoven?
Odpověď: Žádné další parametry nejsou stanoveny.
3. část-položka14
3.) Otázka: Třepaný termoblok s chlazením-teplotní rozsah, rozměry, amplituda, kmitů,
frekvence kmitů, hmotnost je stanoven?

Odpověď: Žádné další parametry nejsou stanoveny. Totéž platí pro položky 15 a 16
části 3.
3. část-položka 26
4.) Otázka: Třepačka na mikrtotitrační desky-počet otáček, rozměry a max. zátěž, hmotnost,
amplituda, frekvence kmitů je stanoven?
Odpověď: Zadavatel upravuje zadání - položka 26 v části 3 nemůže být charakterizována
počtem otáček, amplitudou a frekvenci.
část 3 - osmikanálová automatická pipeta 20-200 ul - dělení 0,1 ul
5.) Otázka: Nemá zde být uvedeno dělení 1ul?
Odpověď: Zadavatel opravuje specifikaci - pipeta má být s dělenim 1 ul.
část 3 - automatická opakovací pipeta s nastavitelným objemem objem 1ul-10ml,
elektronický dispej
6.) Otázka: Nemá zde být uveden objem 1-10ml?
Odpověď: Zadavatel požaduje přístroj dle uvedených požadavků. (například dávkovače
označované jako Repetitive Pipette nebo Multipette).
7.) Zadavatel prodlužuje lhůtu k podání nabídek uvedenou v bodě 7.1. Zadávací dokumentace
takto:
Lhůta pro podání nabídek končí dne 19. června 2013 v 10:00 hod.
8.) Zadavatel mění termín konání otevírání obálek uvedený v bodě 7.2. zadávací dokumentace
takto:
Otevírání obálek se uskuteční dne 19. června 2013 v 10:00 hod.
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