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VÝZVA  

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

Vás  v y z ý v á   
 

k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku s názvem 
 

„DODÁVKA DIETY PRO LABORATORNÍ ZVÍŘATA“ 
 

Prohlášení zadavatele: 

Zadavatel prohlašuje, že tato veřejná zakázka na dodávky je dle výše její předpokládané hodnoty zadavatelem 
určena jako podlimitní veřejná zakázka a v souladu s § 25 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), je zadávána v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. 

 

1. Identifikační údaje zadavatele: 

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

Osobou oprávněnou jednat za Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. je prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., 
ředitel. 
 
2. Předmět a popis veřejné zakázky: 

Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným uchazečem ve smyslu 

ustanovení § 11 zákona, jejímž předmětem budou dodávky krmiva pro laboratorní myši a laboratorní potkany, 
včetně balení a ošetření krmiva dle potřeb zadavatele a dopravy krmiva do míst plnění veřejné zakázky. 

Rámcová smlouva, jež stanoví podmínky týkajících se jednotlivých veřejných zakázek, bude s vybraným 
uchazečem uzavřena na dobu 1 roku. 

Zadávání dílčích plnění (konkrétních veřejných zakázek) na základě rámcové smlouvy bude probíhat 
v průběhu trvání rámcové smlouvy postupem podle ustanovení § 92 odst. 1 písm. a) zákona, kdy zadavatel 
písemně vyzve vybraného uchazeče k poskytnutí plnění na základě jednotlivých objednávek v rozsahu dle 

skutečných požadavků zadavatele vyplývajících z technické specifikace (příloha č. 1 návrhu rámcové smlouvy) 

a rámcové smlouvy (část 2 zadávací dokumentace) a v souladu s jeho finančními možnostmi. 

Zadavatel předpokládá, že v průběhu 1 roku plnění odebere celkem 69.000 kg krmiva v níže uvedených typech 
diet: 
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Podrobná specifikace procesu objednávek předmětu veřejné zakázky je uvedena v návrhu rámcové smlouvy 
(část 2 zadávací dokumentace). 

Podrobnou specifikaci předmětu plnění této veřejné zakázky stanovil zadavatel v technické specifikaci (příloha 
č. 1 návrhu rámcové smlouvy), přičemž uchazeč je povinen bezezbytku splnit veškeré v ní uvedené technické 
parametry. 

 

3. Druh veřejné zakázky: 

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení. 

 

4. Lhůta a místo podání nabídek: 

Lhůta pro podání nabídek: 
Nabídky lze podávat do 11:00 hodin dne 22. 9. 2015.  
Nabídky doručené po tomto termínu budou ze zadávacího řízení vyřazeny. 

Místo pro podání nabídek:  
Nabídky je možno podávat osobně na recepci na adrese ÚMG AV ČR, v. v. i., útvar BIOCEV, budova 
CityPoint, Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4 – Pankrác v pracovních dnech pondělí – pátek od 9:00 
hod. do 15:00 hod. 
 

5. Termín otevírání obálek: 

Otevírání obálek proběhne 22. 9. 2015 v 11:00 hod. na adrese dle bodu 12.3 Podrobných podmínek zadávací 
dokumentace – část 1 zadávací dokumentace. 

Zvíře 
Typ 

krmiva 
Proteiny 

% 
Metabolizovatelná 

energie 
Způsob ošetření a balení 

Označení 

diety 

Potkan 

laboratorní 
a myš 

laboratorní 

dieta pro 

chov 
18-23 2700 - 3400 kcal/kg 

Navýšený obsah 
termolabilních živin, balení 

pro parní sterilizaci u 
zadavatele 

A 

Potkan 

laboratorní 
a myš 

laboratorní 

dieta pro 

chov 
18-23 2700 - 3400 kcal/kg 

Sterilizováno gama 
zářením, vzduchotěsné 

balení 
B 

Potkan 

laboratorní 
a myš 

laboratorní 

dieta 

udržovací 
16-19 2600 - 3200 kcal/kg 

Navýšený obsah 
termolabilních živin, balení 

pro parní sterilizaci u 
zadavatele 

C 

Potkan 

laboratorní 
a myš 

laboratorní 

dieta 

udržovací 
16-19 2600 - 3200 kcal/kg 

Sterilizováno gama 

zářením, vzduchotěsné 
balení 

D 
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6. Zadávací lhůta: 

Zadavatel stanoví zadávací lhůtu v délce 180 dnů. 
 

Další informace vztahující se k veřejné zakázce jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, jež tvoří přílohu 
této výzvy.  

 

 
V Praze dne …………… 2015 
      

….………..…………………………… 

        prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc., 

ředitel 

Příloha:  

Zadávací dokumentace vč. příloh 
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