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Dodatečné vysvětlení zadávacích podmínek č. 1  
 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
a 

Univerzita Karlova 

 
v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) 
  s názvem 

 

„Dodávky kapalného dusíku“ 
 
1. Identifikační údaje zadavatele: 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
sídlo:  Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20 
IČO:  68378050  
DIČ: CZ68378050  
zastoupený: RNDr. Petrem Dráberem, DrSc. 

a 

Univerzita Karlova  

sídlo:   Ovocný trh 3/5, Praha 1, 116 36 

IČO:   00216208 

DIČ:   CZ00216208 

Zastoupená: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor 

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. 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. 

 
Adresa sídla centra BIOCEV: 

Biotechnologické a biomedicínské centrum AV ČR a UK ve Vestci u Prahy 
Průmyslová 595 
252 50 Vestec 

 
Znění žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek č. 1: 
 
Ve výzvě je uveden požadavek na maximální množství kapalného dusíku v kg na základě smlouvy, dále je 
uvedena maximální přípustná výše celkové  nabídkové ceny, zároveň v návrhu smlouvy požadujete uzavření 
na dobu tří let. Rozumím tomu správně, že určujete maximální jednotkovou cenu kapalného dusíku na 2,04 
Kč/kg? V současnosti se jedná o cenu, která neodpovídá tržní hodnotě. 
 
 
Vysvětlení/aktualizace zadávacích podmínek na základě žádosti č. 1 
 
Zadavatel aktualizuje po ověření situace na trhu s komoditou znění článku 10 výzvy k podání nabídek a 
nahrazuje textaci „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí za dobu trvání (účinnosti) rámcové smlouvy 
maximálně 735.000,-Kč bez DPH“ za novou textaci „Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí za dobu 
trvání (účinnosti) rámcové smlouvy maximálně 1.260.000,-Kč bez DPH.“  
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Znění žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek č. 2: 
 

Rovněž bych chtěla upozornit na skutečnost, že výzva k podání nabídky k výše uvedené veřejné zakázce je 
datována dnem 22.7.2017 a termín odevzdání nabídek je 3.7.2017. 

 

Vysvětlení zadávacích podmínek na základě žádosti č. 2 
 
Nesprávné datum na výzvě k podání nabídky bylo uvedeno administrativním nedopatřením. Jedná se o 
zřejmou chybu v psaní, neboť datum uveřejnění výzvy na profilu zadavatele je 22.6.2017 a je zřejmé 
z okamžiku uveřejnění výzvy k podání nabídky. 

 

Prodloužení lhůty pro podání nabídek: 

Zadavatel dále aktualizuje znění článku 5 výzvy k podání nabídek a nahrazuje textaci „Nabídky je možné 
podávat do 3. 7. 2017 do 10:00 hodin.“ za novou textaci „Nabídky je možné podávat do 14. 7. 2017 do 10:00 
hodin.“  

 
 
 
Ve Vestci dne 27. 6. 2017  
 
 
 
                                                                                           Ing. Martin Polák 
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