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24950000-8 Špecializované chemické výrobky 

 

 

1.) Kit na zabezpečenie funkčnosti prístroja  na kapilárnu elektroforézu, ktorý umožňuje 

DNA sekvenovanie v pripravených vzorkách. Znalosť genetickej informácie umožňuje 

porozumieť molekulárnej podstate mnohých ochorení a kontrolou v súčasnosti známych 

cieľových génov u pacientov s klinickým podozrením na vybrané monogénové 

endokrinopatie môže pomôcť pri zmene a optimalizácií ich súčasnej liečby. 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 katódový a anódový tlmivý roztok s optimálnym zložením, 

vhodný na uskutočnenie elektroforetickej separácie fragmentov DNA a dosiahnutie 

spoľahlivých a reprodukovateľných výsledkov pri kapilárnej elektroforéze 

(sekvenovaní) 

• Kit musí obsahovať roztok vhodný na prípravu pumpy na polymér, jej vymývanie pri 

zmene polyméru, a tiež pri vypnutí prístroja 

• Požadovaný počet balení 2 ks 

 

 

2.) Kit určený na kontrolu kvality vzoriek určených na sekvenovanie a na následné 

uskutočnenie samotného sekvenovania pre účely DNA diagnostiky t.č. známych cieľových 

génov u pacientov s klinickýmpodozrením na vybrané monogénové endokrinopatie s 

výhľadom na farmako–genomické odporúčania na zmenu liečby. 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 poskytovať rýchlu a ekonomicky výhodnú metódu na zhodnotenie kvality 

výsledného produktu/vzorky celého procesu predchádzajúceho sekvenácii a zvýšiť tak 

úroveň kontroly a reprodukovateľnosti výsledkov 

•     Kit musí obsahovať systém umožňujúci rýchlu sekvenačnú reakciu a podporujúci 

multiplexované vzorky (masívne paralelné čítanie 200 báz za najviac 6 hodín) a musí 

zahŕňať reagencie na sekvenovanie vrátane enzýmov, nukleotidov a ďalšieho 

materiálu potrebného na sekvenovanie 

•          Požadovaný počet analýz 10 

•          Požadovaný počet balení 4 ks 

 



 

 

  

3.) Kit na sekvenovanie DNA v pripravených vzorkách Sangerovou metódou. Znalosť 

genetickej informácie umožňuje porozumieť molekulárnej podstate mnohých ochorení a 

kontrolou v súčasnosti známych cieľových génov u pacientov s klinickým podozrením na 

vybrané monogénové endokrinopatie môže pomôcť pri zmene ich súčasnej liečby. 

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 reakčnú zmes vhodnú na uskutočnenie sekvenačnej reakcie 

založenej na náhodnej terminácií amplifikácie v spojení so špecifickými 

fluorescenčnými značkami pre jednotlivé bázy 

• Kit musí umožniť sekvenovanie rôznych templátov a to jedno- alebo dvojvláknovej 

DNA, PCR fragmentov, plazmidov a tiež veľkých templátov (napr. BAC).  

• Kit musí obsahovať separačnú matricu optimalizovanú pre sekvenovanie rôznych 

veľkostí templátu. Matrica musí dynamicky pokrývať steny kapilár pre kontrolu 

elektro osmotického toku a tým zachovávať vysokú separačnú schopnosť matrice. 

• Minimálny počet možných analýz 20 

• Požadovaný počet balení 2 ks 

 


