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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
 

Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Sídlo Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 

IČO 68378271 

Právní forma veřejná výzkumná instituce 

Zástupce zadavatele RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 

Název zakázky 
Reaktivní magnetronové naprašování, HiPIMS v H2S a H2Se 
reaktivních plynech 

Druh zadávacího řízení 
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení 
dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel odpovídá na dotazy dodavatele doručené dne 15. 9. 2020 prostřednictvím 
elektronického nástroje. 

 

REAKTOR č. 1 (a obdobně i reaktor č. 2) 

Dotaz 1 
Bod 18: Na horním i dolním víku reaktoru budou dále čtyři standartní příruby DN40-CF s vitonovým 
těsněním na trubkách délky 70 mm s tolerancí +/- 10 mm. 

• DN40-CF s vitonovým těsněním nedává smysl? CF příruby mají vždy kovové těsnění. 

Odpověď 
Příruby CF mohou mít i ploché vitonové těsnění a to je na trhu dostupné od mnoha výrobců. V naší 
aplikaci s H2S plazmatem je Cu těsnění méně vhodné díky rychlé korozi Cu v H2S plazmatu a proto se Cu 
těsnění vyhýbáme. DN40CF vstup je ale nutný pro naši aplikaci, protože k systému budou připojována 
diagnostická zařízení plazmatu (Langmuirovská sonda, QCM monitor, retarding field analyzer, ion flux 
monitor, RF sonda, která mají vstup právě DN40CF a dále bude připojován přídavný plazmatický zdroj s 
dutou katodou, který má také vstup DN40CF. 

 
Dotaz 2 
Bod 22: Otáčení substrátu musí mít motorový pohon s regulovatelnou rychlostí. 

• Jak se má motor pohonu otáčení ovládat? Také manuálně? Např. spínačem vypnutí/zapnutí a 
potenciometrem pro nastavení rychlosti? 
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Odpověď 
Ano, motor pohonu otáčení lze ovládat manuálně spínačem vypnutí/zapnutí a potenciometrem pro 
nastavení rychlosti. 

 
Dotaz 3 
Bod 27: Na plášti reaktoru bude dále 8 přírub DN 40 CF těsněných plochým vitonovým nebo 
kalretzovým těsněním. Na těchto přírubách budou měřiče vakua jako je Penningův vakuometr s 
rozsahem  10-7 Pa, Piraniho vakuometr a kapacitní vakuometr pracující v rozsahu 10-2- 10 Pa. 

• DN 40 CF utěsněné plochým těsněním Viton nebo Kalretz (stejný problém jako u bodu 18) ? 

Odpověď 
Ohledně DN CF přírub platí analogicky odpověď na Dotaz 1. 

 
Dotaz 4 
Bod 27: Na těchto přírubách budou měřiče vakua jako je Penningův vakuometr s rozsahem  10-7 
Pa, Piraniho vakuometr a kapacitní vakuometr pracující v rozsahu 10-2- 10 Pa. 

• Není stanoven počet a rozsahy měření – není přesně stanoveno? 

Odpověď 
Upřesňující informace je: Penningův vakuometr musí být schopen změřit nejnižší tlak až 5∙ 10-7 Pa. 
Kapacitní vakuometr musí pracovat v rozsahu tlaků 1· 10-2 – 10 Pa. Piraniho vakuometr pokrývá rozsah 
tlaků daný možností tohoto typu vakoumetru (2· 10-4 – 1000 mbar). Počet měrek a konkrétní rozsahy 
nejsou dále jinak stanoveny. 

 
Průtokoměry pro napouštění plynů 

Dotaz 5 
Bod 55: Do reaktorů budou vpouštěny tyto inertní a reaktivní plyny: Ar, N2, O2, H2, H2S, H2Se. 

• Zde se uvádí též O2 a H2, které ale chybí ve vakuovém schématu. Má se zařízení tedy vybavit se 
7ks MFC nebo 9ks MFC? 

 
Dotaz 6 
Bod 60: Velikosti průtoku Ar a H2 musí být možné nastavovat v rozsahu 0-100 sccm. Velikost 
průtoků N2, O2, H2S a H2Se musí být možné nastavovat v rozsahu 0-50 sccm. 

• Také zde se mluví navíc o O2 a H2 obdobně jako v bodě 55. 

 
Dotaz 7 
Bod 61: Pro plyny N2 a O2 by měly být zařazeny paralelně další průtokoměry pracující v rozsahu 0-
10 sccm s možným rozlišením nastavení a regulace průtoku 0,1 sccm. 
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• Tato formulace je nepřehledná, jsou tím myšleny 2 další průtokoměry, tedy celkem buď 8 a 9 
nebo dokonce 10 a 11? Tyto také nejsou uvedeny v schématu. 

 
Dotaz 8 
Bod 62: Další průtokoměr pro Ar pro proplach obou turbomolekulárních vývěv, které čerpají 
komory č. 1 a č 2 s maximálním průtokem 1000 sccm. 

• Tzn. potom ještě 1 další průtokoměr? 

 
Souhrnná odpověď na Dotazy 5, 6, 7 a 8 
Upřesňující specifikace je následující: Bude dodáno celkem 7 MFC, jak je uvedeno na schématu. Pro plyn 
argon jsou to MFC1 a MFC3 s možností nastavení průtoku 0-100 sccm, které budou připojeny k reaktoru 
R1 (MFC1) a k reaktoru R2 (MFC3) podle schématu, MFC2 bude umožňovat nastavení průtoku 0-1000 
sccm do proplachů turbomolekulárních vývěv TB1 a TB2.  Průtokoměr MFC4 bude pro H2Se s možností 
nastavení průtoku v rozsahu 0-50 sccm, průtokoměr MFC5 bude pro H2S a   s možností nastavení průtoku 
v rozsahu 0-50 sccm. Pro plyn dusík N2 budou použity dva průtokoměry MFC6, MFC7 s rozsahem 0-10 
sccm s možností kroku nastavení 0,1 sccm podle schématu. Pouze připojení těchto plynů a těchto MFC 
bude součástí dodávky. Plyny H2 a O2 budou v budoucnosti připojeny zadavatelem a toto připojení není 
součástí dodávky ani instalace systému. 

 
Dotazy k celkovému možnému vakuovému schématu 

Dotaz 9 
• RV-dvoustupňovým regulačním ventilem je asi myšlen redukční ventil? Mají se tyto dodat pro 4 
plyny? 

Odpověď 
Ano, rozumí se RV dvoustupňový redukční pro Ar a N2 a RV redukční ventil pro H2S a H2Se, tedy celkem 4 
redukční ventily. 

 
Dotaz 10 
• TB1 a TB2: co to je? Turbomolekulární čerpadla? 

Odpověď 
Ano, TB1 a TB2 jsou výhradně turbomolekulární vývěvy pracující v nepřetržitém provozu do oblasti 
vysokého vakua podle technické specifikace uvedené v zadávací dokumentaci. 

 
Dotaz 11 
• Na R1 je jeden GV1, na R2 jeden DV2. Co tyto znamenají? Jedná se o přepis? Domníváme se, že se 
jedná o GV1 a GV2 nebo DV1 a DV2. 
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Odpověď 
Ano, jedná se pro obě komory (R1, R2) o ručně ovládané deskové ventily “gate ventily“ (označení GV2 
místo DV2 je vhodnější), u kterých lze spojitě regulovat jejich vakuový odpor za účelem ruční regulace 
tlaku v komorách R1 a R2 při napouštění plyny v rámci procesu. Rozměry přírub (vstupní/výstupní) těchto 
deskových ventilů musí být vždy shodné se vstupní přírubou příslušné turbomolekulární vývěvy TB1 a 
TB2. Deskové ventily by tak znatelně neovlivní čerpací rychlost turbomolekulárních vývěv pro komory při 
plně otevřených deskových ventilech. 

 
Dotaz 12 
• Od „load lock“ (uzavírací komory) schéma přechází na čerpání – k jakému čerpání (čerpadlům)? 

Odpověď 
Čerpání „load lock“ uzavírací komory je možné přivést paralelně přes ventil na vstup společné primární 
vývěvy. 

 

 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 10 dnů. 

 

Zadavatel mění text odst. 2.2 zadávací dokumentace. Nové znění je následující: 

Nabídky se podávají nejpozději do 9. 10. 2020 do 11:00 hodin. 

 

 

V Praze dne 15. 9. 2020 

 

 

https://www.fzu.cz/

		2020-09-15T15:57:49+0200
	Mgr. Václav Kafka




