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DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 k Zadávací dokumentaci ze dne 07.05.2013

ZADAVATEL:    Univerzita Pardubice

Sídlem:      Studentská 95, 532 10 Pardubice

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

IČ:      00216275

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Dodávka UV-Vis spektrofotometru“

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 upřesnění informace k „Zadávací dokumentaci k bodu č. 2.2., „Specifikace předmětu 

plnění“ po předchozí žádosti o dodatečné informace.

Upřesnění informace č. 1, k bodu č. 2.2 „Specifikace předmětu plnění“

„původní znění - dotaz“

Máme jeden upřesňující dotaz k specifikaci poptávaného spektrometru – zadávací dokumentace 

Dodávka UV-Vis spektrofotometru.  Ve specifikaci předmětu plnění je požadováno:

Přenositelnost přístroje - spektrofotometr lze ovládat buď pomocí stolního počítače, nebo notebooku, 

připojení pomocí kabelu LAN.

Budete akceptovat také připojení pomocí vysokorychlostního USB kabelu? De zákona je možné 

nabídnout také jiné ekvivalentní řešení. Z hlediska přenositelnosti přístroje a připojení k stolnímu 

počítači nebo notebooku se jedná nejen o zcela ekvivalentní řešení ale i o výhodnější řešení.

- LAN kabel Vám u notebooku obsadí LAN konektor a notebook pak nebude možné připojit k síti 

ethernet, u stolního počítače by jste pak potřebovali dvě síťové karty pokud by jste chtěli mít současně 

připojený přístroj k počítači a počítač k síti internet. Současné připojení počítače k přístroji i k síti 

internet umožňuje vzdálené testování stavu spektrometru. Připojení přes vysokorychlostní USB Vám 

neobsadí LAN konektor počítače.

- Chceme nabídnou spektrometr, který nabízí kromě Vámi požadované rychlosti snímání spekter i 

režim pro velmi rychlé snímání. Ten ale vyžaduje velmi vysokou přenosovou rychlost dat mezi 

spektrometrem a použitým PC, tu je možné snadno realizovat pod operačním systémem Windows 7 při 

použití vysokorychlostního USB připojení. 
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„odpověď“

Budeme akceptovat i připojení pomocí vysokorychlostního USB kabelu.

S pozdravem

V Pardubicích dne 07. 05. 2013
Ing. Monika Müllerová

                                                                          oddělení přípravy a realizace veřejných zakázek 
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