Vyřizuje/tel. Veronika Pijáčková / 545 135 253
V Brně, dne 16. 10. 2019

Veřejná zakázka s názvem
„Dodávka texturního analyzéru - opakované řízení“
Odpověď zadavatele DI_1
Zadavatel poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace na základě dotazu vzneseného
dodavatelem. Formulace dotazu dodavatele je doslovně převzata s provedením anonymizace
textu. Dne 15. 10. 2019 obdržel zadavatel níže uvedený dotaz:
Dotaz č. 1:
"V excel příloze č. 1 technické specifikace zařízení na řádku 10 uvádíte požadavek „Rozsah
rychlosti pohybu ramene 0,01-40mm/s.“
Prosíme o zdůvodnění, k jaké úloze analýzy textury je třeba rychlost 40 mm/sec? Proč
nestačí např. 30 mm /sec?
Neznáme aplikaci, která vyžaduje rychlost pohybu 40 mm /sec. Naše řešení nabízí rychlost
33,8 mm/sec. Bude Vám stačit tato rychlost?
Odpověď zadavatele č. 1:
Zadavatel upravuje požadavek rychlosti pohonu sondy v intervalu od 0.01 do 33 mm/s.
Vysoká maximální rychlost je důležitá při vracení sondy po zkoušce zpět do původní pozice,
zadavatel zpracovává značné množství vzorků a rychlost provedení analýz je tudíž zásadní.
Vzhledem k tomu, že je zpracováván rostlinný materiál, u kterého dochází v čase k degradaci
pletiv, je zapotřebí analýzy provést v co nejkratším časovém úseku.
Dotaz č. 2:
V excel příloze č. 1 technické specifikace zařízení na řádku 9 uvádíte požadavek
„Komunikace se softwarem Exponent“.
Předepsání konkrétního software je výběrem konkrétního řešení. Toto považujeme za
diskriminační a ohrazujeme se proti tomu. Všechny ostatní podmínky zadání lze splnit i s
řadou dalších přístrojů. Žádáme vyřazení této podmínky ze zadávací dokumentace.
Nabízíme plnohodnotnou náhradu SW EXPONENT včetně funkce exportu dat do prostředí
MS Office Excel, Word. Splníme takto Vaše zadání?"
Odpověď zadavatele č. 2:
Zadavatel odstranil z požadavků komunikaci se softwarem EXPONENT a kritéria
softwaru včetně dalších požadavků upravil nově v příloze č. 1: Technická specifikace,
aktualizace č. I. ke dni 16.10.2019.
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Dodavatelé ve svých nabídkách použijí tuto přílohu č. 1, aktualizovanou dne
16.10.2019.

S ohledem na charakter změn v technické specifikaci a uveřejnění
upravené přílohy č. 1 (Technická specifikace)_aktualizace I.,
zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání a otevírání nabídek do
6.11.2019 do 10:00 hod. (6. listopadu 2019, 10:00 hod.). Způsob
podání nabídek zůstává beze změny.

podepsal
Veronika Digitálně
Veronika Pijáčková
2019.10.16
Pijáčková Datum:
08:56:21 +02'00'
….……………..………………………………….
Veronika Pijáčková
na základě plné moci ze dne 3. 8. 2017
referent oddělení veřejných zakázek
rektorát
Mendelova univerzita v Brně
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