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Změna času otevírání obálek s nabídkami 

 

Veřejná zakázka:  „Dodávky kapalného oxidu uhličitého“  
VZ č.:1706 

 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
sídlo:   Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20 
IČO:   68378050  
DIČ:  CZ68378050  
zastoupený:  RNDr. Petrem Dráberem, DrSc., ředitelem 
a 
Univerzita Karlova  
sídlo:   Ovocný trh 560/5, Praha 1, 116 36 
IČO:   00216208 
DIČ:   CZ00216208 
Zastoupená:  prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., rektorem 
 
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. a Univerzita Karlova uzavřely dne 26. 3. 2012 smlouvu o sdružení 
veřejných zadavatelů ve smyslu § 2 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a 
podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších dodatků. Dodatkem č. 5 ke 
Smlouvě o sdružení veřejných zadavatelů byla smlouva upravena dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. Tato veřejná zakázka je zadávána tímto sdružením zadavatelů, přičemž za toto sdružení je 
ve smyslu shora specifikované smlouvy oprávněn jednat Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. 
 
Osobou oprávněnou zastupovat Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. je RNDr. Petr Dráber, DrSc., ředitel. 
(sdružení zadavatelů dále jen jako „zadavatel“) 

 

 Dne 13. 12. 2017 uveřejnil zadavatel Výzvu k podání nabídek k výše uvedené veřejné zakázce (dále jen 
„výzva“). V čl. 14 této výzvy je uvedeno: 

 
 „Otevírání obálek s nabídkami provede komise jmenovaná zadavatelem bez zbytečného odkladu po uplynutí 

lhůty pro podání nabídek na adrese sídla útvaru BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec.“ 
 
        Z důvodu časových možností členů komise zadavatel mění čl.14 výzvy takto: 
 

„Otevírání obálek s nabídkami provede komise jmenovaná zadavatelem dne 21.12.2017 ve 13:30hod. na 
adrese sídla útvaru BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec.“ 

  
 
 
              ….………..…………………………… 

    Ing. Martin Polák 

         Vedoucí administrátor centra BIOCEV 
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