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V Praze dne 15.7.2016 

 

Věc:  Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve výběrovém řízení o zadání 

veřejné zakázky 

 

 

Vážení dodavatelé, 

 

obracím se na Vás jménem veřejného zadavatele Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., se sídlem 

Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4, IČO: 67985823, DIČ: CZ67985823 (dále jen „zadavatel“), když si 

Vás tímto dovoluji vyzvat k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve výběrovém řízení o zadání 

veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „PŘESTAVBA VESTIBULU A KNIHOVNY FGÚ AV v 

objektu "Ak"“ (dále jen „zakázka“). Zakázka malého rozsahu je zadávána mimo režim zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  

 

Zadávací řízení je zahajováno po zrušení předchozího zadávacího řízení se shodným předmětem 

plnění. V zadávací dokumentaci došlo oproti zadávací dokumentaci zrušeného zadávacího řízení 

k několika změnám, a to zejména ve výkazu výměr, a dále v projektové dokumentaci, kde vedle 

změny ve výkazu výměr došlo ke změně dokumentu E3_umele osvetleni Knihovna. 

 

 

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele: 

 

Název zadavatele: Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 

Sídlo zadavatele: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 

IČ: 67985823 

DIČ: CZ67985823 

Právní forma: veřejná výzkumná instituce 

Osoba oprávněná jednat: MUDr. Jan Kopecký, DrSc, ředitel 

 

Korespondenční adresa:  Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 

 Vídeňská 1083  

 142 20 Praha 4 

 

Kontaktní osoba: Ing. Kristýna Knězů 

e-mail: Kristyna.Knezu@fgu.cas.cz] 

telefon: +420 241 062 727 

fax:  +420 244 472 269 

 

Profil zadavatele: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFUAVCR> 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFUAVCR
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2. Identifikační údaje osoby zmocněné jednat jménem zadavatele ve všech věcech souvisejících 

se zadáním veřejné zakázky 

 

Provedením zadávacího řízení byl pověřen Mgr. Tomáš Kaplan, advokát, Kaplan & Nohejl, 

advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Římská 104/14, 120 00 Praha 2, č. osvědčení ČAK 

09160. 

 

Kontaktní osoba: JUDr. Jitka Oliberiusová, advokát 

e-mail: jitka.oliberiusova@akkn.cz 

telefon: +420 277 779 031 

fax:  +420 277 779 030 

adresa: Římská 104/14, 120 00 Praha 2 
 

 

3. Název zakázky 

 

„PŘESTAVBA VESTIBULU A KNIHOVNY FGÚ AV v objektu "Ak"“ 

 

 

4. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky, době a místě jejího plnění 

 

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na stavební práce 

 

Jedná se o zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona o veřejných 

zakázkách. 

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 4.800.000,- Kč bez DPH. 

 

Předmět veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je přestavba vestibulu a 

knihovny v objektu Akademie věd ČR, Fyziologický ústav, na adrese Vídeňská 1083, Praha 4, Krč. 

Jedná se o stavební úpravy prostoru knihovny s vestavbou multifunkčního prostoru a využití 

vestibulu pro prodej nápojů a občerstvení. 

 

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele na adrese Vídeňská 1083, 142 20 

Praha 4. 

 

Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v zadávací dokumentaci a 

v jejích přílohách, která tvoří přílohu č. 1  této výzvy. 

 

 

5. Zadávací dokumentace, podmínky přístupu a poskytnutí zadávací dokumentace 

 

Zadávací dokumentace je poskytována dodavatelům v příloze této výzvy, s výjimkou 4)

 Prováděcí dokumentace stavebních prací (v elektronické podobě, která bude dodavateli 

předána při prohlídce místa plnění dle bodu 2.3.2 zadávací dokumentace, případně na vyžádání u 

kontaktní osoby dle článku 1. zadávací dokumentace). 

 

Zadávací dokumentace ve shora uvedeném rozsahu je rovněž ke stažení na profilu 

zadavatele: <https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFUAVCR>.  

 

 

6. Lhůta a místo pro podání nabídek 

 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFUAVCR
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Nabídky uchazeči doručí poštou na kontaktní adresu osoby pověřené organizací 

zadávacího řízení: AK Kaplan & Nohejl, k rukám JUDr. Jitky Oliberiusové, advokátky, adresa: 

Římská 104/14, 120 00 Praha 2. Osobní doručení nabídek je možné na téže adrese v kanceláři 

advokátní kanceláře ve 3. n.p., a to v pracovních dnech vždy od 9.00 do 16.00 hodin. 

 

Nabídky je možné podat nejpozději do 1. srpna 2016 do 10:00. Nabídky doručené po 

tomto termínu nebudou otevírány a posuzovány. 

 

 

7.  Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 

 

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, která 

tvoří přílohu č. 1 této výzvy. 

 

 

8. Údaje o hodnotících kritériích 

 

Zadavatel zvolil základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky njenižší 

nabídkovou cenu. 

 

 

 

9. Závěrečná ustanovení 

 

Přílohou této výzvy je zadávací dokumentace a přílohy k zadávací dokumentaci na CD. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

          

 

____________________________________ 

Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i. 

i.s. Mgr. Tomáš Kaplan, advokát 
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