
 

1.etapová zpráva      

Sledované období: 27.7.2011 - 15.11.2011 

V tomto období proběhla následující výběrová řízení: 

Pořadové číslo VŘ: 001 - Stavební práce  

Druh VŘ podle předmětu: Stavební práce 

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno 

Vysoutěžená částka: 2 947 154,00 Kč 

Dodavatel(é) výběrového řízení: ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.  

 

Pořadové číslo VŘ: 002 - Vybavení laboratoří 

Druh VŘ podle předmětu: Dodávky 

Stav VŘ: Výběrové řízení zahájeno 

 

Pořadové číslo VŘ: 003 - TDI 

Druh VŘ podle předmětu: Služby 

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno 

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 45 000,00 Kč 

Dodavatel(é) výběrového řízení: Čestmír Jelínek 16798465  

 

Pořadové číslo VŘ: 004 - Propagační videonahrávka projektu 

Druh VŘ podle předmětu: Dodávky 

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno 

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 29 500,00 Kč 

Dodavatel(é) výběrového řízení: TV PROXIMA s.r.o.  

 

Pořadové číslo VŘ: 005 - Publicita projektu 

Druh VŘ podle předmětu: Služby 

Stav VŘ: Výběrové řízení plánováno 

 

Pořadové číslo VŘ: 006 – Autorský dozor 

Stav VŘ: Výběrové řízení ukončeno 

Nasmlouvaná cena v Kč bez DPH: 25 000,00 Kč 

Dodavatel(é) výběrového řízení: ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ spol. s.r.o. 

 

Ve sledovaném období došlo k úpravám rozpočtu, vše bylo nahlášeno poskytovateli dotace formou 

Oznámení o změnách v projektu. Dne 23. 9. 2011 byla podepsána smlouva o dílo s vítězným 

dodavatelem stavby a byla předáno staveniště, tímto aktem byla zahájena fyzická realizace projektu. 

Kopie zápis o předání staveniště je součástí této monitorovací zprávy. Dále bylo ukončeno výběrové 

řízení na TDI a poskytovatele služby videozáznam.  

V rámci realizace stavebních prací (bourací práce) došlo k nepředvídatelným změnám, tyto změny 

byly řádně nahlášeny v Oznámení o změnách číslo 8, ve vyjádření ke změně ze dne 8. 11. 2011 byly 

poskytovatelem dotace po obsahové stránce schváleny. V souvislosti těmito změnami bylo vyhlášeno 

zadávací řízení na vícepráce (JŘBÚ). 

 

Na základě administrativních průtahů při realizaci projektu, bylo zažádáno o posun ukončení projektu 

na 29. 2. 2012. Dle vyjádření ke změně ze dne 27. 9. 2011, byla tato změna poskytovatelem dotace 

odsouhlasena.  

             



 

Fotodokumentace  z vlastní realizace rekonstrukce laboratoří 

 

 
 

 



 

 

 



 

 
 

 



 

 

 
 



 

 



 

 

 

 


