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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: 
V upraveném VV není uvedena demolice plechových budov 6, 7 a 8. viz přiložená situace.  
 
Odpověď: 
Zadavatel děkuje za upozornění, do upraveného výkazu výměr doplňuje chybějící demolice plechových 
budov 6, 7 a 8   (položka č. 4  Oddílu SO_02 – 0096: Bourací práce). 
 
 
Dotaz 2: 
Prosím o vysvětlení položky likvidace skládky. V areálu žádná skládka není – ale místo toho dojde 
k likvidaci komunálního odpadu,  který je a nebo zůstane v jednopodlažních zděných budovách a nebo 
v plechových budovách – chápu, že množství lze asi těžko stanovit – možná by nebylo od věci fakturovat 
dle skutečného množství, které se bude likvidovat. (Není uvedena položka na likvidaci komunálního 
odpadu). 
 
Odpověď: 
Zadavatel ruší položku „likvidace skládky“ z výkazu výměr. Odvoz a likvidace komunálního odpadu 
nejsou nadále zahrnuty do předmětu plnění a budou řešeny mimo toto zadávací řízení. 
 
 
Dotaz 3: 
Ve VV je uvedené množství suti pro odvoz a uložení na skládce 2367 t – prosím o dodání výpočtu jak 
jste k tomuto množství došli (a co je součástí tohoto množství – cihelná i betonová suť)? Je suť 
z jednopodlažních budov, suť z betonové rampy, betonových ploch, případně z patek od sloupků 
oplocení)? Nejsme schopni se k dané částce dostat, když uvádíte u položky demolice zděných budov 
2886 m3 a co ostatní.   
 
Odpověď: 
Množství suti pro odvoz a uložení na skládce v hodnotě 2367t je odečteno z výkazu výměr (sloupec 
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S řádka 5). Z výkazu výměr je též patrno, jaké položky a v jakém množství zahrnuje. Aktualizovaná 
hodnota množství suti pro odvoz a uložení na skládku po výše uvedených úpravách je 2 129,1 t. 
 
 
Dotaz 4: 
Chybí položka k odvozu silničních panelů. A ty, co jsou popraskané, by měly být zahrnuty do položky 
odvoz a skládkovné. 
 
Odpověď: 
Odvoz, likvidace a uložení silničních panelů na skládku jsou zahrnuty v položkách 1,2,3 oddílu „SO 02 – 
097: Přesuny suti“  hmotností  422,1 t (výpočet viz „Rozebrání vozovek ze silničních dílců“ - položka č. 
1.  oddílu SO 02 -001). 
 
 
Zadavatel v souladu s výše uvedenou úpravou zadávacích podmínek prodlužuje lhůtu pro podání 
nabídek, a to do 27. 9. 2018 do 11:00 hodin. 
 
 
Přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je nově aktualizovaný výkaz výměr se zahrnutými 
úpravami uvedenými výše. Dodavatelé jsou povinni ve své nabídce předložit tento aktualizovaný výkaz 
výměr namísto jeho předchozích verzí, které byly přílohou výzvy k podání nabídek a vysvětlení 
zadávacích podmínek ze dne 12. 9. 2018. 
 
 
 
Příloha: 
 

 Nový pavilon FZÚ_demolice_etapa 1_VV_AKT201808_upr2_final.xlsx 
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