
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 
 

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 13. 4. 2021 prostřednictvím elektronického 
nástroje. 

 
Dotaz  
3.4 Technická kvalifikace 
- 3 zakázky na stavební práce v hodnotě min. 7.800.000,- Kč bez DPH, ... , alespoň u jedné ze zakázek 
se musí jednat o laboratorní prostory technického, chemického nebo zdravotního zaměření 

Rádi bychom se zúčastnili výběrového řízení. Pro Fyzikální ústav AV ČR jsme již pracovali. Náš dotaz 
zní, zda můžeme použít referenci pro laboratorní prostory ve výši 7 mil. bez DPH. Požadavek na 
referenci ve výši 7,8 mil. bez DPH se nám zdá vysoký, obvykle bývá ve výši 50 % z předpokládané 
hodnoty zakázky. 

Odpověď 
Ano, taková reference je dostačující. Požadavek zadavatele „alespoň u jedné ze zakázek se musí jednat 
o laboratorní prostory technického, chemického nebo zdravotního zaměření“ je třeba vykládat 
způsobem, že alespoň jedna referenční zakázka musí zahrnovat výstavbu či rekonstrukci laboratorních 
prostor technického, chemického nebo zdravotního zaměření. 

Požadavek na hodnotu referenční zakázky je plně v souladu se zákonem. Omezení hodnoty referenční 
zakázky na výši 50 % z předpokládané hodnoty zakázky na stavební práce bylo stanoveno zákonem č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, současná právní úprava jej neobsahuje.  

 

V Praze dne 13. 4. 2021 
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