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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK  
 

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

Sídlo Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8 

IČO 68378271 

Právní forma veřejná výzkumná instituce 

Zástupce zadavatele RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel 

Název zakázky Rekonstrukce rozvodů kanalizace, vody a VZT v budově C 

Druh zadávacího řízení Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce 

 
Zadavatel následujícím způsobem odpovídá na dotaz dodavatele k zadávacím podmínkám výše 
uvedené veřejné zakázky doručený dne 16. 3. 2023 prostřednictvím profilu zadavatele: 

Dotaz: 

chtěli bychom Vás poprosit, jestli je možné komín vyvložkovat jiným způsobem, než je nafukovací 
Furanflex, dále bychom chtěli poprosit o zaslání kamerového záznamu komínu, který jsme se 
dozvěděli na prohlídce, že by někde mohl být. Co jsem se dozvěděl od kolegy od kominíků, tak 
pokud to není rovná trasa, může se Furanflex při nafukování překroutit a nemusí se vůbec podařit, 
dále také horní část musí být zakryta proti UV záření, jelikož Furanflex na slunečním svitu degraduje. 
Dále je také potřeba dole u paty komína mít prostor, kvůli nafukovacímu zařízení. Bohužel v PD je 
velice málo dokumentů a žádné fotografie. Na prohlídce bylo kolegovi ukázáno pouze jedno místo, 
kudy komín povede. 

Odpověď zadavatele: 

Zadavatel trvá na použití technologie „nafukovacího“ vložkování, která již byla úspěšně použita v případě 
několika průduchů ve stejných komínových tělesech v budově C, a to v celé jejich délce (od půdy do 
suterénu). Co se týče expozice UV záření, tak vložka bude instalována pouze uvnitř tělesa v průduchu a 
v žádné části tak není vystavena slunečnímu světlu, shora je chráněna krycí betonovou deskou komínu. 

Navržený materiál vložky je chemicky odolný, dokáže kopírovat uskakující trasu průduchu, vložka nemá 
žádné spoje. Při dosavadních instalacích nebylo ani jednou zapotřebí otevírat zdivo kdekoliv v trase 
průduchu. Technologie je navržena právě pro obdobný typ průduchů, tj. které nejsou přímé. Nicméně Je 
jistě vhodné doporučit provedení instalace firmou, která má s použitím této technologie zkušenosti. 

Kamerovým záznamem z průzkumu průduchu zadavatel nedisponuje, k dispozici je pouze zákres 
průduchu pořízený v rámci kamerového průzkumu. Zjištěné informace potom byly zaneseny do 
projektové dokumentace, která tvoří přílohu výzvy k podání nabídek. 
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