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Druh zadávacího řízení 
podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
Zadavatel dne 5. 11. 2018 a 6. 11. 2018 obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 
zákona. Znění žádostí a odpovědi zadavatele jsou uvedeny níže. 
 
Dotaz: 
1. Můžete prosím specifikovat minimální možnou energii laseru v J na pulz? V technické specifikaci 
(oddíl 4.1 zadávací dokumentace) požaduje možnost měření miniaturních vzorků, energie pulzu 
významně ovlivňuje kvalitu výsledku zejména při měření malých vzorků anebo vzorků s nízkou tepelnou 
vodivostí. Pokud systém neumožňuje použití vyšších energií pulzu (například 25 J/pulz), je měření 
malých vzorků nebo materiálů s nízkou tepelnou vodivostí sice teoreticky možné, kvalita dat (poměr 
signál k šumu) ale bude nízká a výsledky budou těžko použitelné. Použití laseru s vyšší energií na pulz 
významně zvyšuje možnosti použití přístroje na širší sortiment vzorků (malé vzorky, vzorky s nízkou 
tepelnou vodivostí, pórovité vzorky).  
 
Otázka 1: Hodnota energie pulzu (J/pulz) ovšem také významně ovlivňuje cenu zařízení, můžete, 
prosím, definovat minimální požadovanou energii pulzu v J/pulz, tak aby byly zachované rovné 
podmínky soutěže pro všechny účastníky?  
 
Odpověď: 
Dle předpokládaného využití (typy materiálů a jejich tvar atd….) a s přihlédnutím k našim znalostem 
ohledně šíření tepelného pulsu v pevných látkách požadujeme minimální energii pulzu >10J/pulz. Dle 
našich informací může naopak příliš velká intenzita pulzu negativně ovlivňovat pozadí. 
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Dotaz: 
2. Můžete prosím specifikovat požadavky na atmosféru, ve které budou vzorky analyzovány (inertní 
atmosféra, vakuum)? V technické specifikaci (část 7.2 zadávací dokumentace „Způsob hodnocení“ - 
hodnocené parametry) uvádíte požadavek na měření porézních vzorků. Při měření tepelné vodivost 
porézních vzorků však může hrát značnou roli použitá atmosféra, respektive vakuum. Například při 
měření v dusíkové atmosféře je výsledná tepelná vodivost ovlivněna přítomností dusíku v pórech 
materiálu, často se tak tyto materiály měří za vakua. Vliv má i hodnota použitého vakua, v zásadě se 
dodávají dva typy vakuových LFA systémů - systémy s vakuem do 10-3 mbar, které využívají rotační 
vakuovou pumpu a systémy s vakuem do 10-5 mbar, které používají kombinaci rotační a 
turbomolekulární pumpy. V případě požadavku na měření v inertní atmosféře je potřeba definovat i 
tento požadavek. Tyto parametry opět zásadně ovlivňují výslednou cenu zařízení a z technické 
specifikace (hodnocených parametrů) není zcela zřejmé, jak má být zajištěno měření porézních vzorků.  
 
Otázka 2A: Můžete, prosím, specifikovat, jestli požadujete také možnost měření za vakua a jak 
vysokou hodnotu vakua požadujete?  
 
Odpověď: 
Požadujeme těsnost systému lepší než 10-2 mbar při dynamickém čerpání standardní 2-stupňovou 
rotační vývěvou v daném teplotním rozsahu. Čerpací systém dodáme vlastní. 
 
 
Otázka 2B: Můžete, prosím, specifikovat, jestli požadujete také možnost měření v inertní atmosféře 
a jaké?  
 
Odpověď: 
Požadujeme měření v argonu, heliu, kyslíku, dusíku a jejich směsí. S ohledem na tento požadavek 
upřesnění specifikace požadujeme dodávku 2-stupňových redukčních ventilů pro argon, dusík a 
syntetický vzduch. 
 
 
Dotaz: 
3. V technické specifikaci (část 7.2 zadávací dokumentace „Způsob hodnocení“ - hodnocené parametry) 
je požadováno možnost vyhodnocení z jednoho pulzu laseru. Přesnost měření je závislá na vzorkovací 
frekvenci použitého IR detektoru (zejména pro tenké vzorky nebo vzorky s vysokou tepelnou vodivostí). 
Opakovací frekvence IR detektoru má opět významný vliv na použitelnost zařízení pro široký sortiment 
vzorků. IR detekční systém s vysokou opakovací frekvencí (například 2 MHz) má ale zároveň výrazně 
vyšší cenu, než systémy s nižší opakovací frekvencí, například běžný IR detektor s frekvencí 400-500 
kHz.  
 
Otázka 3: Můžete, prosím, specifikovat minimální požadovanou vzorkovací frekvenci měření signálu 
IR detektorem tak, aby byly zachované rovné podmínky soutěže pro všechny účastníky?  
 
Odpověď: 
Požadavek na minimální vzorkovací frekvenci souvisí s dynamikou šíření tepelného pulsu v materiálu. 
Vzhledem k předpokládaným typům charakterizovaných materiálů je plně postačující časové rozlišení 
v řádu několika mikrosekund, což odpovídá vzorkovací frekvenci cca 0,5 MHz. 



strana 3 (celkem 4) 

 

 

Dotaz: 
4. Skutečná výkonnost a použitelnost LFA přístrojů (zejména pokud se měří v inertní atmosféře nebo 
vakuu, nebo při různých teplotách) je dána možností současného měření více vzorků bez otevření pece 
(použití automatického karuselového zařízení pro výměnu vzorků v peci). K dispozici jsou zařízení, která 
umožňují současné měření až 16 vzorků o rozměru 5x5 mm, 6 vzorků (průměr až 12.7 mm) nebo 3 
vzorků až do průměru 25.4 mm. Je možné dodat levnější zařízení bez automatické výměny vzorků, 
významně se tím ale sníží využitelnost přístroje. Naopak je možné také dodat přístroj umožňující 
výměnu až 16 vzorků o rozměru 5x5 mm, tento přístroj ale bude mít vyšší cenu.  
 
Otázka 4: Můžete, prosím, specifikovat, jestli požadujete dodání karuselu s automatickou výměnu 
vzorků a jaký je maximální požadovaný počet vzorků v karuselu, tak aby byly zachovány rovné 
podmínky soutěže pro všechny účastníky? 
 
Odpověď: 
Zařízení bude sloužit vědeckým účelům a nikoli průmyslové hromadné charakterizaci. Z tohoto důvodu 
požadujeme karusel pro měření 3 ks vzorků. 
 
 
Dotaz: 
1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky 
1.2 Popis předmětu plnění veřejné zakázky 
V tomto bodě specifikujete předmět plnění jako přístroj typu Laser Flash (LFA), kde se detekuje teplotní 
odezva na iniciační laserový puls. 
Jde opravdu o přesné zadání včetně typu iniciačního pulsu (laser), nebo byste při zachování všech 
dalších parametrů akceptovali nabídku s iniciačním pulsem světelným (energie až 10 J/puls)? 
 
Odpověď: 
Trváme na iniciaci laserovým pulsem. 
 
 
Dotaz: 
V zadání této VZ není zmíněna dodávka PC a tiskárny pro ovládání přístroje a vyhodnocování 
výsledků. Znamená to, že PC sestavu dodáte vy jako zadavatel? 
 
Odpověď: 
Dodávku PC a tiskárny zajistí zadavatel sám dle specifikace dodavatele. 
 
 
Dotaz: 
Hodláte vzorky měřit ve vakuu? Má být součástí nabídky a dodávky také vývěva pro vyčerpání 
prostoru pro vzorky? 
 
Odpověď: 
Požadujeme těsnost systému lepší než 10-2 mbar při dynamickém čerpání standardní 2-stupňovou 
rotační vývěvou v daném teplotním rozsahu. Čerpací systém dodáme vlastní. Pro měření v různých 
atmosférách (Ar,He,N2,O2, jejich směsi..) požadujeme dodávku 2-stupňových ventilů pro následující 
plyny: Ar,N2,syntetický vzduch. 
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Zadavatel v souladu se zněním § 99 odst. 2 zákona z důvodu úpravy zadávacích podmínek podle výše 
uvedených informací prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 29. 11. 2018 do 11:00 hodin. Tímto 
se mění odst. 2.2 zadávací dokumentace a čl. IV výzvy k podání nabídek. Nově znění uvedených 
odstavců je: 
 

2.2 Nabídky se podávají nejpozději do 29. 11. 2018 do 11:00 hodin. 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 29. 11. 2018 v 11:00 hodin. 

 
 
Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je rovněž upravená Příloha č. 2 zadávací 
dokumentace- Návrh smlouvy, která zahrnuje změny uvedené v tomto vysvětlení zadávací 
dokumentace a to ve formě doplnění Tabulky 1 obsažené v příloze č. 1 Smlouvy – Technické specifikace. 
Žádáme účastníky zadávacího řízení, aby při přípravě nabídky použili tento upravený návrh smlouvy. 
 
 
Příloha:  Příloha_2 - návrh smlouvy - LFA_uprava.docx 
 
 
 
 
 
V Praze 
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