
 
 

 

ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  
 

Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. 

Sídlo Na Slovance 1999/2, 182 21  Praha 8 

IČO 68378271 

Právní forma veřejná výzkumná instituce 

Zástupce zadavatele RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 

Název zakázky Nový pavilon FZÚ, Na Slovance – generální dodavatel stavby 

Evidenční číslo zakázky Z2018-041795 

Název projektu 
Fyzika pevných látek pro 21. století (Solid 21), registrační číslo projektu 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000760 

Druh zadávacího řízení 
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení 
dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
Zadavatel z důvodu upřesnění zadávacích podmínek upravil Přílohu C.8 – Formulář rozpis Přijaté 
smluvní částky u Návrhu smlouvy. Původně uveřejněná Příloha C.8 uveřejněná dne 3. 12. 2018 na 
profilu zadavatele se tímto nahrazuje aktualizovanou verzí (soubor Příloha C.8_upr1 - FORMULÁŘ 
ROZPIS PŘIJATÉ SMLUVNÍ ČÁSTKY.xlsx), která je přílohou  tohoto dokumentu, a účastníci zadávacího 
řízení jsou povinni ve svých nabídkách použít tuto upravenou verzi dokumentu ze dne 14. 12. 2018. 
 
Provedené úpravy v Příloze C.8 – Formulář rozpis Přijaté smluvní částky: 
- Doplněn list TI_ZTI - Technická infrastruktura – Vodovod a kanalizace 
- + Související úpravy na listu Rekapitulace: 

o Doplněna řádka TI -  Technická infrastruktura – Vodovod a kanalizace (řádek 91 tabulky 
Rekapitulace). 

o Všechny části TI jsou přesunuty z SO_01 do samostatného souhrnu Technická infrastruktura 
(řádky 86-92 tabulky Rekapitulace). 

- Doplněn součet  Celkem bez „Dalších požadavků hrazených z Podmíněných obnosů“  (řádek 109 
tabulky Rekapitulace). 

- Provedené změny jsou vyznačeny ve sloupci I. 
 
Zadavatel z tohoto důvodu v souladu s § 99 odst. 2 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to 
do 16. 1. 2019 do 11:00 hodin, a v souladu s touto změnou upravuje textaci ustanovení 2.2 zadávací 
dokumentace, které je nyní platné v následujícím znění: 
 
2.2 Nabídky se podávají nejpozději do 16. ledna 2019 do 11:00 hodin. 
 
V Praze 
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