
 
 

 

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 Czochralski crystal puller 

Název projektu Fyzika pevných látek pro 21. století (Solid 21), registrační číslo projektu 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760 

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 odpovídá na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace doručenou dne 16. 1. 
2019 prostřednictvím e-mailu na adresu kontaktní osoby. 
 
Dotaz 
rádi bychom Vám spolu s naším zkušeným výrobcem předložili nabídku k veřejné zakázce "Czochralski 
crystal puller".   
Žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace (viz níže připojený dotaz našeho výrobce). Přikládáme 
datové listy jím vyráběné techniky.  
Uvedená cena vytahovače krystalů (bez pece) platí v USA, je tedy bez dopravy, cla a dalších nákladů. 
 
Does the customer want a crystal growth furnace or one of our crystal pulling assemblies? The Series 3 
crystal puller itself is just that, a pulling mechanism.  (Data sheet attached).  This would need to be used 
in conjunction with some type of furnace whether it be a vacuum/inert gas furnace  or one of our model 
5TA Tri-Arc Furnace. (data sheet attached). 
The Series 3 crystal puller by itself cost approximately $36,000.00 USD with a 16 to 20 week lead time.  
This does not include any type of furnace. 
 Please provide more detail so we know which way to proceed. 
 
Odpověď 
Veškeré technické požadavky na předmět plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací 
dokumentace – návrhu smlouvy (soubor Annex_2_Draft_Contract.docx), především potom v tabulce, 
která tvoří přílohu 1 tohoto návrhu smlouvy. Zadávací dokumentace včetně všech příloh je dostupná 
ke stažení na adrese https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-
2cd93fe6f932/zakazka/P19V00000001. 
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