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Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1 

 

ze dne 8. 6. 2015 

k zakázce malého rozsahu na dodávky 

 

„Laminární boxy III“ 
 

Veřejná zakázka je zadávána  

dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění  

(dále jen „ZVZ“) 

 

v otevřeném řízení 
zadavateli: 

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

Vídeňská 1083, Praha 4, 142 20, IČ: 68378050 

a 

Univerzita Karlova v Praze 

Ovocný trh 3/5, Praha 1, 116 36, IČ: 00216208 

 

Tyto dodatečné informace jsou uveřejněny v souladu s § 49 ZVZ, 

jsou zasílány všem dodavatelům, kteří požádali o zadávací dokumentaci nebo kterým byla 

zadávací dokumentace poskytnuta,  

a současně jsou uveřejněny stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace. 
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Informace č. 1: 

Zadavatel zasílá dodatečnou informaci, kterou odstraňuje administrativní chybu vzniklou 
nedopatřením spočívajícím v kopírování textu v rámci bodu 3.1 zadávací dokumentace a přílohou 
č. 1 návrhu smlouvy. 
 
V důsledku této chyby se v bodě 3.1 zadávací dokumentace vyskytují v bodech 3, 4, 8 a 9 technických 
požadavků týkajících se části 2 VZ “Biohazard II pro práci s cytostatiky” odlišnosti od smluvně 
závazných technických požadavků v rámci přílohy č. 1 návrhu smlouvy. Zadavatel za účelem 
odstranění této nejednoznačnosti zadávacích podmínek uvádí, že závazná technická specifikace 
obsahující minimální požadavky zadavatele na předmět koupě v rámci 2. části veřejné zakázky je 
obsažena v příloze č. 1 návrhu smlouvy. Tímto zadavatel nahrazuje textaci výše uvedených bodů 
zadávací dokumentace textací uvedenou v příloze č. 1 návrhu smlouvy, která je tak nadále 
závaznou. 
 
Informace č. 2: 
Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění termín otevírání 
obálek s nabídkami. 
 
Lhůta pro podání nabídek končí dne 31. 7. 2015 do 10:00 hodin.  
Otevírání obálek proběhne dne 31. 7. 2015 v 10:00 hodin.  
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