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DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM č. 3 

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

Sídlo Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 

IČ 68378271 

Právní forma veřejná výzkumná instituce 

Zástupce zadavatele prof. Jan Řídký, DrSc. - ředitel 

Název zakázky Technologická laboratoř oddělení funkčních materiálů (Lab HFPJ-RF) 

Druh zadávacího řízení 
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce zadaná mimo režim zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

 
 
Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám výše uvedené veřejné zakázky 
formou odpovědí na dotazy jednoho ze zájemců.  
 
Dotazy: 

 
 
Odpovědi: 

Add 1) Oběhové čerpadlo má být součástí jednotky, záložní čerpadlo nepožadujeme. 

Add 2) Způsob regulace chladícího výkonu požadujeme plynulý (minimálně v rozsahu 50-100% výkonu), ne 
s řízením, které by pulsy ovlivňovalo napájecí síť. 

Add 3) Maximální možné rozměry chladící jednotky: šířka x hloubka. 1,1 m x 1,0 m, výška 2,3 m.  

Poznámka: rozměry veškerých zařízení musí být takové, aby bylo možno je na cílové místo dopravit bez 
stavebních zásahů na trase. 

Add 4) Ano, je možné použít chladivo R410A místo R 407c.  

Add 5) Omlouváme se za chybu. V okruhu mezi chladící jednotkou a kondenzátorem  bude chladivo (R410A , 
R 407c), v okruhu mezi chladící jednotkou a spotřebiči bude demivoda. 

Add 6) U kondenzátoru požadujeme hladinu akustického hluku max. 50 dB (A) ve vzdálenosti 1 m od 
zařízení ve volném prostoru. 
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Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Mění se tak příslušný text výzvy. Lhůta pro doručení 
nabídek končí dne 3. 6. 2016 v 11:00 hodin. 
 
 
 
 
V Praze  
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