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19520000-7 Plastové výrobky 

 

1.) Kit obsahujúci plastový materiál potrebný pre PCR reakciu za účelom získania 

dostatočného množstva cieľového materiálu pre vykonanie ďalších downstream aplikácií so 

zreteľom na vyhľadávanie ľudí s klinickým podozrením na vybrané monogénové 

endokrinopatie. Vychádzajúc z publikovaných vedeckých prác a zároveň zo skúseností z 

vlastnej laboratórnej praxe, s dôrazom na efektivitu používaného postupu a tiež jeho 

hospodárnosť, vzhľadom na maximálnu účinnosť produktu a jeho kompatibilitu s doteraz 

používanými reagenciami v špecifických laboratórnych postupoch požaduje verejný 

obstarávateľ splnenie nižšie uvedených technických parametrov: 

 

• Kit musí obsahovať 96 jamkové vzorkové nádobky pre vysoko účinné PCR schopné 

zabezpečiť pre vzorky teplotnú a amplifikačnú rovnomernosť spolu z adhezívnym 

filmom tesne uzatvárajúcim celý povrch platničky na zabránenie odparovania a kros 

kontaminácii jednotlivých jamiek. 

• Kit musí obsahovať dávkovacie nástavce  s objemom do 10 µl na manipuláciu so 

vzorkam a s filtrom schopným spoľahlivo viazať biomolekuly. 

• Kit musí obsahovať dávkovacie nástavce  s minimálnym rozsahom objemov 0,5-20 µl, 

2-100 µl, 20-300 µl a 100-1000 µl  

• Kit musí obsahovať vzorkové nádobky  s objemom  ideálne 0.2 ml s rovným 

vrchnákom a stenami s rovnomernou hrúbkou vhodnou na precízny transfer tepla pri 

PCR reakcii 

• Požadovaný počet balení 6 ks 

 

2.) Set nástrojov na spracovanie a purifikáciu vzácnych vzoriek z nízkym obsahom DNA 
za účelom získania dostatočného množstva materiálu vhodnej čistoty pre vykonanie ďalších 

analýz, hlavne sekvenovania vzoriek vedúceho k vyhľadávaniu ľudí s klinickým podozrením 

na vybrané monogénové endokrinopatie. Vychádzajúc z publikovaných vedeckých prác a 

zároveň zo skúseností z vlastnej laboratórnej praxe, s dôrazom na efektivitu používaného 

postupu a tiež jeho hospodárnosť, vzhľadom na maximálnu účinnosť produktu a jeho 

kompatibilitu s doteraz používanými reagenciami v špecifických laboratórnych postupoch 

požaduje verejný obstarávateľ splnenie nižšie uvedených technických parametrov: 

 

• Set  musí obsahovať vzorkové nádoby minimalizujúce vyväzovanie DNA na ich 

vnútornom povrchu za účelom maximalizácie výťažkov rôznych krokov spracovania 

vzoriek 

• Set  musí obsahovať nástroje umožňujúce uskutočnenie spracovania a purifikácia 

vzácnych vzoriek vo vhodných teplotných podmienkach (blízko 0 °C) za účelom 

spomalenia fyzykálno-chemických procesov fragmentujúcich DNA 

• Set musí obsahovať nástroje na prečistenie vzoriek a rôznych reagencií od čiastočiek 

väčších rozmerov ako 50 µm za účelom ochrany sekvenačných kapilár 

• Minimálny počet realizovateľných spracovaní/purifikácií 10 

• Požadovaný počet balení 4 ks 



 

 

  

3.) Set podporných nástrojov na purifikáciu produktov pripravených metódou PCR 

reakcie za účelom získania dostatočného čistého produktu vhodného pre vykonanie ďalších 

aplikácií, hlavne sekvenovanie vzoriek vedúce k vyhľadávaniu ľudí s klinickým podozrením 

na vybrané monogénové endokrinopatie. 

 

• Set musí umožňovať rovnomernú disperziu molekúl v reakčných nádobách rôznych 

rozmerov 

• Set musí umožňovať  rýchlu konglomeráciu obsahu reagencií vo vzorkových 

nádobkách v objemoch minimálne 0.2 a 0.5 ml 

• Požadovaný počet balení 1 ks 

 

 

                                                                      

                                                                                             

                       

 

 

 

 


