
 

DSP - ERDF a AMTMI: Přístrojové vybavení Příloha č. 1 

DSP - ERDF a AMTMI: Přístrojové vybavení - specifikace předmětu plnění: 

 

Obecné požadavky: 

Není-li uvedeno jinak a je-li pro daný přístroj relevantní, je požadováno/platí: 

• napájení jednofázovou soustavou 230 V/50 Hz, zástrčka typu E, příp. třífázová 400 V/50 Hz; 

• minimálně kompatibilita s prostředím OS MS Windows, resp. přenositelnost dat do MS Office; 

• nejnovější verze software; 

• je-li v popisu přístroje uvedena konkrétní komerční značka, není pro dodavatele závazná, je 

uvedena pouze jako referenční vzor; 

• dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení - tedy např. i kabely, 

žárovky, lampy, apod. a spotřební materiál nutný k instalaci, nastavení a seřízení přístroje 

a k zaškolení obsluhy; 

• součástí dodávky bude instalace na místě, seřízení a nastavení přístroje, napojení na média, 

provedení zkoušky plné funkčnosti a zaškolení obsluhy; 

• součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj 

na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (dle relevance, např. CE, revize apod.); 

• uvedené parametry jsou minimální z hlediska kvalitativních požadavků zadavatele. 

 

Část 3 veřejné zakázky - Redukční panel (1 ks) 

Účel 

Redukční panel bude použit pro napojení další lahve s dusíkem, který je důležitý pro správnou činnost 

celogenomového sekvenátoru. Přepínání přívodu dusíku z druhé lahve umožní bezrizikovou výměnu 

prázdné lahve a tím i větší ochranu vzorků. 

Popis a parametry 

• poloautomatický zdroj N2 pro 1 + 1 láhve se signalizací  

• poloautomatický redukční panel nástěnný se signalizací 

• připojení 1 + 1 láhve, čidla, hlavní uzávěr, pojistný ventil a odfuk  

• odfukové potrubí bude vedeno po povrchu a vyvedeno na fasádu  

• výstup - připojení PU hadičky  

• externí signalizace, montáž na povrch včetně propojení  

• dodávka včetně montáže a zkoušky funkčnosti 
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dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku na dodávku a montáž poloautomatického zdroje N2 pro 1+1 

láhve se signalizací dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky „DSP - ERDF a AMTMI: Přístrojové 
vybavení, část 3 veřejné zakázky - Redukční panel". 

1. Cenová nabídka 

Poloautomatický redukční panel nástěnný se signalizací 

Popis a parametry 

poloautomatický zdroj N2 pro 1+1 láhve se signalizací 

připojení l+l láhve, čidla, hlavní uzávěr, pojistný ventil a odfuk 

(odfukové potrubí bude vedeno po povrchu a vyvedeno na fasádu), 

výstup - připojení PU hadičky 

Externí signalizace, montáž na povrch včetně propojení 

(nutné zajistit přívod 230V - není součástí nabídky) 

Dodávka včetně montáže a zkoušky funkčnosti, revize 

Celková cena 

Cena bez DPH 21 % 

2. Termín dodání 

67 SOD,- Kč 

Dodání, instalace a uvedení do provozu se zaškolením obsluhy do 60 kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy. 

3. Platební podmínky 
Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. 

4. Servisní zajištění 
Na rozvod zajišťujeme záruční a pozáruční servis a je garantována dodávka náhradních dílů. 
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5. Záruka 
Záruční doba 24 měsíců. 

6. Platnost nabídky 
Nabídka je platná minimálně po dobu platnosti veřejné zakázky. 

e-mail:   www.bsj.cz 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku 

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12295 

Firma BSJ group s.r.o. působící po celém území České republiky je inženýrsko-dodavatelskou firmou působící 

v oblasti průmyslu a zdravotnictví. Hlavní činnost firmy je zaměřena na stlačený vzduch a kompresorovou 

techniku, průmyslové chlazení a klimatizaci, rozvody technických, laboratorních a medicinálních plynů, 

realizace pro zdravotnictví, úspora elektrické energie (rekuperace tepla, freecooling, atd.). Snahou firmy je 

nabídnout našim zákazníkům komplexní návrh řešení na „klíč", tzn. odborné poradenství, projektová 

dokumentace, kompletní dodávka a instalace technologie a následného zajištění záručního a pozáručního servisu. 

Společnost je držitelem všech certifikátů a oprávnění potřebných k uvedené činnosti. 
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Číslo 

položky
Název položky

Požadovaný 

počet

 Jednotková 

cena bez DPH

(Kč) 

Celková cena 

bez DPH

(Kč)

1 Redukční panel 1 67 500,00 67 500,00

Celkem za všechny položky: 67 500,00

Položkový výkaz - část 3 veřejné zakázky




