
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU S NÁZVEM 

 

„Úprava a příprava prostor v 1. NP budovy Ct v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV 

ČR, v.v.i., na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8 pro umístění klimakomory” 

 

(změna předmětu zakázky) 

 

Zadavatel: Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. 
zakázka s názvem: „Úprava a příprava prostor v 1. NP budovy Ct v areálu Ústavu struktury a 

mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., na adrese V Holešovičkách 94/41, Praha 8 pro umístění 

klimakomory ”  

 

Zadavatel v souladu s čl. 17.1. výzvy k podání tímto zadavatel upravuje výkaz výměr prací, jehož znění 

přikládá k tomuto oznámení a současně zadavatele upravuje rovněž i znění smlouvy , to však pouze pokud 

jde o upřesnění předmětu zakázky.  

 

Konkrétně tak vlastní změna spočívá v tom, že předmětem zakázky nebudou elektroinstalační 

práce, veškeré další podmínky výběrového, vč. harmonogramu zůstávají nezměněny a současně tak 

dochází ke změně předpokládané hodnoty zakázky na částku 120.000,-Kč bez DPH.  

 

Veškeré tyto podklady přikládá zadavatel k příloze tohoto oznámení.  

 

 

1. Zadavatel mění čl. 2.1. výzvy k podání nabídky 

 

 

2.1. Předmět zakázky  

 

2.1.1. Předmětem Zakázky je provedení stavebních prací s názvem "Úprava a příprava prostor 

v 1. NP budovy Ct v areálu Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., na adrese 

V Holešovičkách 94/41, Praha 8 pro umístění klimakomory " v areálu Ústavu struktury a 

mechaniky hornin Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. na adrese 

V Holešovičkách 94/41, Praha 8“ dle specifikace uvedené v této výzvě či jejích přílohách 

(dále také jen „Zakázka“) na základě uzavřené smlouvy o dílo, jejíž návrh tvoří přílohu č. 

2 této výzvy. Provedení Zakázky tak spočívá v úplném provedení, dodání a zajištění všech 

činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci Zakázky, zejména pak: 

 

 v zemních pracích, úpravě základových konstrukcí, úpravě svislých a kompletních 

konstrukcí a úpravě povrchů, 

 bourání konstrukcí, 

 izolace proti vodě a vlhkosti, 

 položení podlahové krytiny a obkladů, 

 výmalba prostor, 

 zdravotechnická instalace, 

 

Výchozí podklady týkající se povahy a specifikace Zakázky jsou uvedeny v příloze č. 6 

této výzvy.  

 

 

2. Zadavatel mění čl. 3  výzvy k podání nabídky 



3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY 

 

3.1. Celková předpokládaná hodnota Zakázky 120.000,-Kč bez DPH. 

 

V Praze dne 24.3.2015 

 

########## 
 


