Vysvětlení zadávací dokumentace k části zakázky
Sekvenátor NGS
č. 1

Název zakázky:

ZVÝŠENÍ KVALITY NÁVAZNÉ PÉČE - MIKROBIOLOGIE A
BIOCHEMIE
Zakázka je zadávána dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon“)

Druh zadávacího řízení - otevřené řízení dle § 56 Zákona
Nadlimitní veřejná zakázka dle § 25 Zákona
Druh zakázky - na dodávky dle § 14, odst. 1 Zákona
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2017-031966
Evidenční číslo zadavatele: O-2017-5
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Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.
Tímto na žádost odpovídá a toto vysvětlení také uveřejňuje na svém profilu zadavatele.

Znění žádosti:
1) V zadávací dokumentaci a v návrhu kupní smlouvy je uvedeno že přístroj musí splňovat předepsané normy
dle zákona o zdravotnických prostředcích, atd.. Lze nabídnout NGS sekvenátor který není zdravotnický
prostředek, ale splňuje veškeré technické a další parametry? V současné době nejsou na trhu NGS
sekvenátory, které jsou zdravotnickými prostředky.
2) V technické specifikaci dodávky část 3 (Sekvenátor NGS) v bodě 4 je uvedeno, že součástí dodávky je
veškeré příslušenství pro přípravu NGS knihoven – např. analyzátor pro ověření velikosti fragmentů
knihovny pro NGS. Znamená to, že součástí dodávky musí být dodán analyzátor pro ověření velikosti
fragmentů (např. Bionalyzer, TapeStation, Advenced Analytical, atd.) nebo dodání gelové elektroforézy je
dostačující?
3) V zadávací dokumentaci v bodu 13. Hodnocení nabídek je uveden vzorec pro vyhodnocení nejvýhodnější
nabídky. Nabídka se bude hodnotit pouze podle NŽC (nejnižší hodnota NŽC má váhu 100% pro výběr
uchazeče)? Je uvedený vzorec v dokumentaci správný?

Vysvětlení zadavatele k bodu 1) žádosti:
Pokud nabízený sekvenátor není zdravotnický prostředek, ale splňuje veškeré technické a další parametry, pak se
ho normy dle zákona o zdravotnických prostředcích netýkají a vyhovuje v tomto bodu zadávacím podmínkám.
Nabízené zboží nesmí tyto normy porušovat.

Vysvětlení zadavatele k bodu 2) žádosti:
Ano, součástí dodávky musí být dodán analyzátor pro ověření velikosti fragmentů (např. Bionalyzer, TapeStation,
Advenced Analytical, atd.) Dodání gelové elektroforézy není dostačující.

Vysvětlení zadavatele k bodu 3) žádosti:
Ano, nabídky se budou hodnotit podle NŽC (nejnižší hodnota NŽC má váhu 100 % pro výběr účastníka
s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou). Vzorec uvedený v zadávací dokumentaci je platný.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky.
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