
Univerzita Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice 2, Česká republika, telefon 466 036 111, www.uni-pardubice.cz

1

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 ze dne 29.04.2013

ZADAVATEL:    Univerzita Pardubice

Sídlem:      Studentská 95, 532 10 Pardubice

Zastoupený:      prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. – rektor

IČ:      00216275

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Dodávka HPLC chromatografické sestavy“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace vztahující se k výše 

uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k „Zadávací dokumentaci k bodu č. 2.1, k bodu č. 2.2, k bodu č. 

2.3.4 a k bodu č. 7 “ bez předchozí žádosti o dodatečné informace.

Dodatečná informace č. 1, k bodu č. 2.1

„původní znění“

Předpokládaným využitím přístroje bude zejména stanovení poměru enantiomerů nekeramických směsí 

chirálních sloučenin, a to pomocí speciálních chirálních kolon. Tyto kolony nebudou součástí dodávky.

„nové znění“

Předpokládaným využitím přístroje bude zejména stanovení poměru enantiomerů neracemických směsí 

chirálních sloučenin, a to pomocí speciálních chirálních kolon. Tyto kolony nebudou součástí dodávky.

Dodatečná informace č. 2, k bodu č. 2.2

„původní znění“

UV/Vis detektor s diodovým polem

Předmětem plnění je UV/Vis detektor s diodovým polem.
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Předmět plnění musí obsahovat níže uvedené součásti a splňovat následující technické parametry:

 Rozsah vlnových délek 200 – 700 nm (deuteriová a wolframová/halogenová výbojka)

 Analýza při min. 4 vlnových délkách současně v jedné kyvetě

 Úroveň šumu – max. 1•10–4 AU (254 nm)

 Drift - max. 1•10–3 AU (254 nm)

 Přesnost vlnové délky 1 nm

 Materiál přicházející do styku s mobilní fázi: inertní vůči propan-2-olu a hexanu (nerez 

ocel, PEEK, PTFE, keramika, sklo…)

Software

Předmětem plnění je dodávka 1 ks softwaru.

Předmět plnění musí obsahovat níže uvedené součásti a splňovat následující technické parametry:

 Software pro sběr dat, výpočet ploch signálu a kalibraci (Clarity).

PC včetně monitoru a operačního systému

Předmětem plnění je dodávka 1 ks PC včetně monitoru a operačního systému.

Box na láhve

Předmětem plnění je dodávka 1 ks boxu na lahve.

„nové znění“

UV/Vis detektor s diodovým polem

Předmětem plnění je UV/Vis detektor s diodovým polem.

Předmět plnění musí obsahovat níže uvedené součásti a splňovat následující technické parametry:

 Rozsah vlnových délek 200 – 700 nm (deuteriová a wolframová/halogenová výbojka)

 Analýza při min. 4 vlnových délkách současně nebo kontinuální měření celého spektra v 

jedné kyvetě
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 Úroveň šumu – max. 1•10–4 AU (254 nm)

 Drift - max. 1•10–3 AU (254 nm)

 Přesnost vlnové délky 1 nm

 Materiál přicházející do styku s mobilní fázi: inertní vůči propan-2-olu a hexanu (nerez 

ocel, PEEK, PTFE, keramika, sklo…)

Software

Předmětem plnění je dodávka softwaru.

Předmět plnění musí obsahovat níže uvedené součásti a splňovat následující technické parametry:

 Software pro sběr dat, výpočet ploch signálu a kalibraci (Clarity).

 Software pro zpracování dat z PDA/DAD detektorů (Clarity) – možnost 3D zobrazení píků.

PC včetně monitoru a operačního systému

Předmětem plnění je dodávka 1 ks PC včetně monitoru a operačního systému.

Box na láhve

Předmětem plnění je dodávka 1 ks boxu na lahve.

Dodatečná informace  č. 3, k bodu č. 2.3.4

„původní znění“

2.3.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem činí: 308 000 Kč bez DPH

Výše uvedená částka představuje finanční prostředky, kterými zadavatel disponuje pro plnění této 
veřejné zakázky.

„nové znění“

2.3.4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
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Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem činí: 342 000 Kč bez DPH

Výše uvedená částka představuje finanční prostředky, kterými zadavatel disponuje pro plnění této 
veřejné zakázky.

Dodatečná informace  č. 4, k bodu č. 7

„původní znění“

7. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 17.5.2013 v 10:00 hodin

Termín otevírání obálek: 17.5.2013 v 10:00 hodin

Nabídky doručené po tomto termínu budou z výběrového řízení vyřazeny.

„nové znění“

7. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne: 29.5.2013 v 10:00 hodin

Termín otevírání obálek: 29.5.2013 v 10:00 hodin

Nabídky doručené po tomto termínu budou z výběrového řízení vyřazeny.

S pozdravem

V Pardubicích dne 29. 04. 2013
Ing. Monika Müllerová

                                                                          oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek 

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace č. 2
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