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3. dílčí plnění – Biohazard box s vertikálním prouděním
1. V případě dílčího plnění 2 jste akceptovali menší rozměry boxů o 25 mm. Rádi bychom Vám
v rámci dílčího plnění 3. nabídli biohazard box o vnitřní šířce 1495 mm, tedy o pouhých 5 mm
menší, než je požadováno. Šířka i výška budou s rezervou splněny. Akceptovali byste prosím
takový box?
Kvůli speciálnímu využití biohazard boxu musíme trvat na minimálních rozměrech
požadovaných v zadávací dokumentaci.
2. Požadován je biohazard box netypických rozměrů, jehož výroba je časově náročnější než u
běžných boxů. Dodací lhůta 12 týdnů bude obtížně splnitelná. Mohli byste prosím prodloužit
požadovanou dodací lhůtu ideálně na 20 týdnů, nebo alespoň na 16 týdnů?
Trváme na dodací lhůtě max. 12 týdnů od podpisu kupní smlouvy.
2. dílčí plnění – Laminární boxy
1. U obou boxů je požadováno ovládaní všech funkcí z jediného osvětleného panelu. Je prosím
tento požadavek splněn ovládáním z ovládacího panelu s podsvětleným LCD displejem a
membránovými tlačítky se signalizací aktivace světelnými kontrolkami?
Ano, tento požadavek je takhle naplněn.
2. U obou boxů je požadován alarm pro stav filtrů, rychlost a laminaritu proudění. Bude prosím
postačovat alarm pro stav filtrů, rychlost vertikálního laminárního proudění v pracovním
prostoru a rychlost vzduchu vstupujícího do boxu pod oknem a tvořícím ochrannou
vzduchovou bariéru? (Kontinuální měření a vyhodnocování laminarity proudění při práci v
boxu by bylo technicky těžko proveditelné.)
Ano, tento požadavek je takhle naplněn. Požadujeme pouze běžně dostupné laminární boxy.
3. U obou boxů je požadován podstavec s manuálním nastavením výšky ≥ 750 mm. Prosím o
upřesnění. Stačí, když se podstavec nastaví do jediné výšky větší než 750 mm? Nebo má být
výška podstavce nějak měnitelná? Pakliže ano, v jakém rozsahu?
Stačí nastavení do jedné výšky, která musí být větší než 750 mm.
4. U obou boxů je požadována stěnová průchodka pro laminární boxy s průměrem ≥ 70 mm.
Prosím o upřesnění. K čemu má průchodka sloužit? Co má být průchodkou zavedeno do boxu
(kabely, hadičky, něco jiného)? Permanentně, nebo dočasně? Kde má být průchodka
umístěna?

Průchodka má sloužit k přivedení kabelů do boxu. Netrváme na žádném speciálním umístění
této průchodky.

