
www.fzu.cz 

 

  

 

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE  Č. 3 
 

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

Sídlo Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8 

IČO 68378271 
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Zástupce zadavatele RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 
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Název a reg. č. projektu 

OP PIK 

Brain 4 Industry - Inovační centrum 

reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_330/0023431 

Druh zadávacího řízení 

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném 

řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

Zadavatel odpovídá na dotazy dodavatele doručené dne 19. října 2021 prostřednictvím profilu 

zadavatele. 

 

Dotaz: 

žádáme zadavatele o vysvětlení následujících bodů:  

1.) EZS - ve VV je položka „Opticko-kouřový hlásič stropní – 4 ks – ale tato položka není nikde na 

výkresové dokumentaci. Prosíme o doplnění.  

2.) EZS - nesedí počet klávesnice mezi VV a výkresovou částí. Prosíme o upřesnění, co platí.  

3.) EZS - ve VV chybí posilující napájecí zdroj s přihlédnutím na členitost a rozsah systému, prosíme 

o prověření a případné doplnění.  

4.) Kamerový systém - nesedí počty mezi VV a výkresovou částí kdy na výkresech mám 11 ks kamer, 

ale dle VV jich máme dodávat 19 kusů a k tomu se vážou i nesrovnalosti ve VV kolem montáže a 

dodávky kamer, kdy ani toto nesedí a ve finále i dodávka 16 kanálového NVR pro 19 kamer je 

chybně. Prosíme tedy o úpravu na správnou variantu.  

5.) Projektor a ozvučení - položka „ Ozvučení 19“ rozvaděč, zesilovače, kabeláž, reproduktory – 1 

soubor „ prosíme o lepší upřesnění, protože z dodané dokumentace není vůbec zřejmé, co je 

požadováno a dále si myslíme že toto zadání nesplňuje vyhlášku č.169/2016 Sb. O stavebním 

rozsahu dokumentace veřejné zakázky.  

6.) Strukturovaná kabeláž – Wifi – nesedí počet mezi VV a výkresovou částí, prosíme o úpravu na 

správnou variantu.  

7.) Strukturovaná kabeláž – Datová zásuvka 1xRJ45…do podlahové krabice – nesedí počet mezi VV 

a výkresovou částí, kdy ve VV je uvedeno 30 kusů, ale podle výkresů je většina zásuvek v 

podlahových krabicích jako 2xRJ45 a tím počet roste. Prosíme o úpravu na správnou variantu. 
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Odpověď 

Výkaz výměr byl upraven a doplněn následujícím způsobem:  

Ad 1: Hlásiče jsou zakresleny v silnoproudé dokumentaci, protože spínají silnoproudé větrání CHÚC. 

Ad 2: Opraven počet ks klávesnice ve výkazu výměr. 

Ad 3: Doplněno do výkazu výměr. 

Ad 4: Opraveno ve výkazu výměr. U venkovního provedení byl chybně uveden součet vnitřních a 

venkovních kamer. 

Ad 5: Položka „Ozvučení 19“ rozvaděč, zesilovače, kabeláž, reproduktory…“ byla rozepsána již ve verzi 

výkazu výměr uveřejněné na profilu zadavatele dne 15. 10. 2021, v aktuální verzi se jedná o položky 44-

47. 

Ad 6: Opraveno ve výkazu výměr. 

Ad 7: Upraven výkaz výměr. 

 

Zadavatel v souvislosti s výše uvedenými odpověďmi uveřejňuje aktualizovanou přílohu č. 2 zadávací 

dokumentace – Výkaz výměr (soubor s názvem „Priloha 2 - Vykaz 

vymer_AKTUALIZOVANA_VERZE_2.xlsx“). Dodavatelé jsou povinni vyplnit a předložit ve svých 

nabídkách tuto verzi výkazu výměr. 

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek podle § 99 zákona.  

Zadavatel proto upravuje zadávací podmínky, konkrétně bod 2.2 zadávací dokumentace, jehož nové 

znění je následující:  

2.2  Nabídky se podávají nejpozději do 23. listopadu 2021 do 11:00 hodin. 
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