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VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK  
 

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 Bourací práce objektů stavebního dvora FZÚ –  Etapa 1 

Druh zadávacího řízení 
veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce dle § 27 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), která v 
souladu s § 31 zákona není zadávaná v zadávacím řízení podle zákona 

 
Zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky formou 
odpovědí na dotazy účastníků zadávacího řízení. 
 
 
Dotaz 1: 
Na včerejší prohlídce jsem si všiml, že v areálu je poměrně dost náletových dřevin a i stromy typu bříza 
– ve VV není pro tuto činnost položka. Bude doplněna a nebo máme započítat do jiné položky?  
 
Odpověď: 
Zadavatel děkuje za upozornění, do rozpočtu přidává položku  „Odstranění náletových dřevin“ (list 
Demolice, oddíl SO_02 - Bourací práce, položka 7B). 
 
 
Dotaz 2: 
Ve VV je položka na rozebrání oplocení – máme provézt odřezání oplocení k úrovni okolního terénu a 
nebo požadujete vytržení sloupků ze země? Lze předpokládat, že ocelové sloupy mohou být 
obetonované v zemi (tvořit patku), bude-li tomu tak asi budete chtít i likvidaci té patky – prosím o 
vyjádření. 
 
Odpověď: 
Veškeré konstrukce a objekty mají být odstraněny až na rostlou zeminu (technická zpráva, str. 1, odst. 
1.2.). Oplocení musí být odstraněno včetně betonových patek se sloupky. 
 
 
Dotaz 3: 
Ve VV je položka“ Demontáž veřejného osvětlení“ prosím o vysvětlení této položky, co je její součástí. 
V areálu jsou 2 sloupy, na kterých je uložen kabel (prý funkční) – ale ten se prý má zachovat.   
 
Odpověď: 
Zadavatel děkuje za upozornění, položku „Demontáž veřejného osvětlení“  z rozpočtu ruší (list Demolice, 
oddíl SO_02 - Bourací práce, položka 7).  
Naopak přidává položku „Demontáž betonových 2 sloupů včetně propojovacích kabelů“ (list Demolice, 
oddíl SO_02 - Bourací práce, položka 7A) 
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Dotaz 4: 
Chodník v ulici Na Slovance, který je těsně u budov, které se mají likvidovat, patří Vám, a nebo městu? 
 
Odpověď: 
Vlastníkem pozemku parc. č. 3792 v k. ú. Libeň, na kterém se nachází chodník v ulici Na Slovance, je 
město Praha. 
 
 
Zadavatel v souladu s výše uvedenou úpravou zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání 
nabídek, a to do 24. 9. 2018 do 11:00 hodin. 
 
 
Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je aktualizovaný výkaz výměr se zahrnutými 
úpravami uvedenými výše. Dodavatelé jsou povinni ve své nabídce předložit tento aktualizovaný výkaz 
výměr namísto jeho předchozí původní verze, která byla přílohou výzvy k podání nabídek. 
 
 
 
Příloha: 
 

 Nový pavilon FZÚ_demolice_etapa 1_VV_AKT201808_upr1.xlsx 
 
 
 
 
V Praze 
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