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K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

M A T E RI Á L N A V Ý Z K UM IV – R ÁM CO V Á DO HO DA
ČÁST 1: CHEMIKÁLIE – SPECIÁLNÍ
ČÁST 2: REAGENCIE PRO AMPLIFIKACE A MODIFIKACE NUKLEOVÝCH KYSELIN
ČÁST 3: LABORATORNÍ PLAST PRO MOLEKULÁRNÍ BIOLOGII A OSTATNÍ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
ČÁST 4: SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO RAMANOVSKOU ANALÝZU

____________________________________________________________________________________
Název: Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Zadavatel

Zadávací řízení a druh:

Profil Zadavatele (adresa
EN):

Dotační titul:

Sídlo:
IČO.

Královopolská 2590/135, 612 65 Brno
68081707

DIČ:

CZ68081707

nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná na části, druh zadávacího
řízení – otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
https://zakazky.ibp.cz/
Přístup k zadávací dokumentaci: https://zakazky.ibp.cz/vz00000184
Toto zadávací řízení je realizováno v rámci projektu „SYMBIT“ (Strukturní
gymnastika nukleových kyselin: od molekulárních principů přes biologické
funkce k terapeutickým cílům. Podpora integrovaného výzkumného týmu; reg.
č. projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000477) financovaného z Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v období 2014 – 2020 (dále jen „projekt
SYMBIT“).

Zadavatel z vlastního podnětu poskytuje následující změnu zadávací dokumentace k výše uvedené
nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná na části, druh zadávací řízení – otevřené řízení dle
ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Zadavatel sděluje, že na profil zadavatel vlivem administrativního nedopatření uveřejnil přílohu č. 1a
Návrh rámcové dohody s jedním účastníkem a přílohu č. 1b Návrh rámcové dohody s více účastníky
s komentáři, proto nyní uveřejňuje upravené znění smluv (dohod), kde na výsledném textu se nic
nemění, resp. nedošlo po odstranění komentářů k obsahovým změním.
Současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně:
Nabídky lze podat nejpozději do 10.12.2021 do 10:00 hodin. Tímto datem a hodinou končí lhůta pro
podání nabídky na plnění této veřejné zakázky.
V Brně dne 11.11.2021

Mgr. Jitka
Smutná

Digitálně podepsal
Mgr. Jitka Smutná
Datum: 2021.11.11
10:17:48 +01'00'

………………………………………
Mgr. Jitka Smutná
právník projektu SYMBIT
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