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Dodatečné informace 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. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách 

 s názvem 
 

„Dodávky kapalného oxidu uhličitého“ 
 
1. Identifikační údaje zadavatele: 

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. 
sídlo:  Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20 
IČO:  68378050  
DIČ: CZ68378050  
zastoupený: prof. RNDr. Václavem Hořejším, CSc. 

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 v Praze 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 dodatečné informace č. 1: 
Zadavatel upravuje konec lhůty pro podání nabídek z důvodů časových možností jmenovaných členů hodnotící 
komise. Nabídky je možné podávat do 15. 9. 2016 do 13:00 hodin. Otevírání obálek s nabídkami provede 
hodnotící komise ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek na stejné adrese místa pro podání nabídek. 
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Zadavatel na základě výše uvedené změny upravil textaci článku 12 Výzvy k podání nabídky 
následovně: 
 
 
12. Lhůta a místo pro podání nabídek: 

Lhůta pro podání nabídek: 

Nabídky je možné podávat do 15. 9. 2016 do 10:00 13:00 hod. 

Nabídky doručené po tomto termínu budou z výběrového řízení vyřazeny. 

Místo pro podání nabídek:  

Nabídky je možné doručit poštou na adresu sídla centra BIOCEV - Centrum BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 

Vestec, Česká republika, nebo je podávat osobně na recepci hlavní budovy v areálu BIOCEV v pracovních 

dnech (pondělí – pátek) od 9:00 hod. do 15:00 hod (kromě posledního dne lhůty, kdy je možné podat nabídky 

pouze do 10:00 13:00 hodin). 

Nabídky mohou být podávány pouze písemně, a to v listinné podobě, v řádně uzavřené obálce označené 
názvem veřejné zakázky, s adresou uchazeče a s nápisem NEOTEVÍRAT (více viz čl. 7 této výzvy). 

 
Ve Vestci dne 13. 9. 2016  
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