Všem zájemcům o veřejnou zakázku
Vyřizuje/tel.

Bc. Zdeněk Bartl / 778 887 457

V Brně, dne 16. 8. 2021

Věc: Veřejná zakázka: „Rámcová dohoda na dodávku speciálního plastu pro omické analýzy –
opakované řízení“
Vysvětlení zadávací dokumentace (1)
Zadavatel poskytuje všem dodavatelům sdělení na základě dotazu dodavatele obdrženého písemně
dne 11. 8. 2021. Formulace dotazu dodavatele je doslovně převzata.
Dotaz č. 1:
„Zadavatel požaduje v technické specifikaci (Příloha č. 1) na položce 27, tj. Nástavec 10 ml pro vysoce
viskózní kapaliny tuto technickou specifikaci: plastový nástavec pro opakované a přesné dávkování
stejných objemů kapalin při jednom naplnění, čistota PCR (bez DNA, bez DNase, bez Rnase, bez PCR
inhibitorů), bezbarvé špičky s rozlišením objemu, manipulaci s kapalinami s vysokou viskozitou až do
14 000 mPa*s.
Dotaz: Výrobce vyrábí a dodává požadovaný produkt pouze v provedení Standard (chemicky, tvarově a
funkčně stabilní) a nikoli PCR clean (bez DNA, Dnase, Rnase a PCR inhibitorů). Požadované vlastnosti
jako je manipulace s vysoce viskózními kapalinami až do14.000mPa jsou dodrženy. Bude souhlasit
dodavatel s nabídkou těchto nástavců?“
Odpověď Zadavatele:
Zadavatel po kontrole požadavků a účelu, ke kterému chce přístroj používat, připouští nabídku
produktu v provedení Standard v případě, že bude splněno kritérium správného dávkování vysoce
viskózních kapalin. Na základě toho zadavatel provedl úpravu v technické specifikaci veřejné zakázky
a upravil text položky č. 27. Tato technická specifikace je uveřejněna jako příloha tohoto vysvětlení
zadávací dokumentace pod názvem A3i_Priloha_c.1-Technicka_specifikace_aktualizace.xlsx a
nahrazuje předchozí technickou specifikaci pro veřejnou zakázku.
Vzhledem k tomu, že zadavatel provedl úpravy v technické specifikaci předmětu plnění, prodlužuje
lhůtu pro podání nabídek do 2. 9. 2021 do 10:00 hodin.
Příloha:
A3i_Priloha_c.1-Technicka_specifikace_aktualizace.xlsx
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Bc. Zdeněk Bartl
na základě plné moci ze dne 12. 02. 2018
administrátor veřejné zakázky
oddělení veřejných zakázek
rektorát, Mendelova univerzita v Brně

