Změna zadávací dokumentace
dle ustanovení § 99 ZZVZ k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení s názvem

Bioluminiscenční mikroskop pro live cell imaging

Zadavatel:

Fyziologický ústav AV ČR v.v.i.
IČ: 67985823
DIČ: CZ 67985823
sídlem: Vídeňská 1083, 142 00 Praha 4
právní forma: veřejná výzkumná instituce

Zadavatel po zahájení zadávacího řízení zjistil, že jím vymezené zadávací podmínky
vztahující se k vymezení poptávaného předmětu plnění jsou nepřesné, respektive takto
široké vymezení by umožňovalo nabídnout i předmět plnění, který je z hlediska své
funkcionality pro zadavatele nedostatečný, když by neumožňoval takový rozsah vědeckého
využití, jaký je pro zadavatele potřebný.
S ohledem na uvedené tak zadavatel přistoupil ke změně zadávacích podmínek a s tím
souvisejícímu prodloužení lhůty pro podání nabídek, jak je uvedeno níže.
Změna zadávací dokumentace:
I.

Zadavatel upravuje požadavky k vymezení předmětu plnění veřejné zakázky
uvedené v bodě 3.6 zadávací dokumentace, respektive dospecifikované v návrhu
smlouvy a jejích přílohách, konkrétně pak v příloze č. 1 Kupní smlouvy, která tvoří
přílohu č. 3 zadávací dokumentace tak, že nové znění této přílohy – Tabulka
technických parametrů je uvedeno v příloze k této změně zadávací dokumentace.
Ustanovení odchylná od původního vymezení předmětu plnění jsou v rámci přílohy
zvýrazněna červeně.

II.

Zadavatel dále s ohledem na změnu zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro
podání nabídek uvedenou v článku 7.6 zadávací dokumentace následovně.
7.6.
Lhůta pro podání nabídky
Všechny nabídky musí být doručeny zadavateli do skončení lhůty pro podání
nabídek, tj. do 25. 4. 2019 do 10:00 hod.

Tato změna zadávacích podmínek je uveřejněna na profilu zadavatele.
Příloha:

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace, příloha č. 1 Kupní smlouvy – Tabulka
technických parametrů

V Praze dne 5. dubna 2019
Digitálně podepsal MUDr.

MUDr. Jan
Jan Kopecký, DrSc.
2019.04.05
Kopecký, DrSc. Datum:
08:12:39 +02'00'
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