
 
 

 

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 Transmisní elektronový mikroskop pro EDT 

Evidenční číslo zakázky Z2018-033178 

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 
Veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení v režimu pro 
nadlimitní veřejnou zakázku dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
Zadavatel odpovídá na žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace doručenou dne 17. 10. 
2018 prostřednictvím datové schránky. 
 
 
Dotaz č. 1 
Připouští zadavatel, aby dodavatel v rámci uvedené veřejné zakázky nabídnul použitý přístroj? 
 
Odpověď 
Ano, zadavatel připouští, aby dodavatel v rámci veřejné zakázky nabídnul použitý přístroj. 
 
 
Dotaz č. 2 
V případě kladné odpovědi na Dotaz č. 1, hodlá zadavatel změnit obchodní podmínky Přílohy č. 3 
zadávací dokumentace – Kupní smlouvy tak, aby tuto skutečnost reflektovaly, tj. aby na dodávku 
použitého přístroje nebyla aplikována ustanovení o odpovědnosti za vady stávajících čl. 2.9., 3.2., 9.2., 
9.3, 9.4., 12.1., 12.3. a 12.5. Přílohy č. 3 zadávací dokumentace, a dále aby v době předání předmětu 
plnění v Předávacím protokolu dle čl. 9.3 byl zaznamenán technický stav předmětu plnění jakožto věci 
použité? 
 
Odpověď 
Zadavatel v Příloze č. 3 zadávací dokumentace – Kupní smlouvě ruší odst. 9.4 a 12.1 (čísla původních 
odst. 12.2, 12.3, 12.4 a 12.5 se mění na 12.1, 12.2, 12.3 a 12.4), mění text odst. 3.2 a původních odst. 
12.3 a 12.5 a doplňuje nové odst. 3.3 a 9.3.4 (čísla původních odst. 9.3.4 a 9.3.5 se mění na 9.3.5 a 
9.3.6). 
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Dotaz č. 3 
V případě kladné odpovědi na Dotaz č. 1, hodlá zadavatel rovněž změnit obchodní podmínky tak, aby 
tuto skutečnost reflektovaly, tj. aby na dodávku použitého přístroje nebyla aplikována ustanovení o 
30% smluvní pokutě dle čl. 13.2 Přílohy č. 3 zadávací dokumentace v případě uplatnění důvodu pro 
odstoupení od Smlouvy dle čl. 11.2? 
 
Odpověď 
Zadavatel v Příloze č. 3 zadávací dokumentace – Kupní smlouvě ruší odst. 13.2 (čísla původních odst. 
13.3, 13.4 a 13.5 se mění na 13.2, 13.3 a 13.4). 
 
 
Zadavatel výše uvedeným způsobem upravuje text Přílohy č. 3 zadávací dokumentace a tuto upravenou 
verzi uveřejňuje na profilu zadavatele jako soubor „Priloha 3 - Kupni 
smlouva_AKTUALIZOVANA_VERZE.docx“. Dodavatelé jsou povinni ve své nabídce předložit tuto 
aktualizovanou Přílohu č. 3 zadávací dokumentace namísto její předchozí původní verze. 
 
 
Zadavatel z důvodu výše uvedených změn zadávacích podmínek v souladu s § 99 odst. 2 zákona 
prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 26. 11. 2018 do 11:00 hodin. 
 
 
Příloha: 

• Priloha 3 - Kupni smlouva_AKTUALIZOVANA_VERZE.docx 
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