
www.fzu.cz 

Fyzikální ústav 
Akademie věd České 
republiky, v. v. i. 

Na Slovance 1999/2 
182 21  Praha 8 
Česká republika 

Tel.: +420 266 052 110 
E-mail: info@fzu.cz 
Web:  www.fzu.cz 

 

 

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 
 

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 Stavební úpravy 1.PP a sociálního zázemí v 2.NP budovy F 

Druh zadávacího řízení 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve 
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) 

 

Zadavatel odpovídá na dotaz dodavatele doručený dne 28. 4. 2021 prostřednictvím e-mailu. 

 
Dotaz  
V obou částech rozpočtu se vyskytuje chyba ve sčítání v objektech vzduchotechniky. Součet na listu 
VZT je v pořádku, ale na řádku celkem bez DPH a na celkový rekapitulační list rozpočtu se promítá 
pouze cena součtu jednotkových cen VZT, která nezohledňuje množství použitých zařízení a 
materiálů. Prosím o ujasnění, jak máme postupovat při odevzdání nabídky. 

Odpověď 
Sčítání v objektech vzduchotechniky neobsahuje chybu. Příslušné listy pouze mají specifický způsob 
vyplňování. Do sloupců „E“ a „F“ se totiž vyplňuje cena za dodávku, resp. montáž, za celou položku (tedy 
nikoliv jednotková cena). Např. v rámci položky č. 3.03 na listu „PS01_VZT“ ve výkazu výměr pro etapu 7 
vyplní dodavatelé do sloupce „E“ cenu za dodávku 3 ks Regulační klapky těsné d = 160, ovl. ruční a do 
sloupce „F“ cenu za jejich montáž. 

 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 4 dny. 

 

Zadavatel mění text odst. 2.2 zadávací dokumentace – výzvy k podání nabídek. Nové znění je 
následující: 

Nabídky se podávají nejpozději do 3. 5. 2021 do 11:00 hodin. 

 

V Praze dne 28. 4. 2021 
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