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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 Stavební úpravy laboratoře A58-60 

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 na základě dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávacích podmínek výše uvedené 
veřejné zakázky. 
 
Dotaz 1: 
Ve Smlouvě o dílo je uvedeno měření hluku, avšak ve výkaze výměr nikoliv. 
Odpověď: 
Náklady na vyhotovení protokolu o měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb při provozu obou 
klimatizačních jednotek a vzduchotechnické jednotky na plný výkon dle odst. 10.3 písm. d) návrhu smlouvy 
vyplní dodavatelé do buňky J41 na krycím listu výkazu výměr VV-1 (v rámci souhrnu položek „B Doplňkové 
náklady“). 
 
Dotaz 2: 
Dle výkresu statiky má být zabetonován přivětrávací průduch, ale ve výkaze není tato položka uvedena. 
Odpověď: 
Průduch má dno v úrovni podlahy, nebude se tedy betonovat. I profil se osadí stejným způsobem, jako by se 
osazoval do klasické kapsy ve zdivu. 
 
Dotaz 3: 
Žádáme o upřesnění prostupů instalací požárně dělícími konstrukcemi, není konkrétně uvedeno ve výkazu 
výměr. 
Odpověď: 
Objekt není rozdělen do požárních úseků. Utěsnění prostupů se provede dle požární zprávy, str. 3. 
U osamělých prostupů kanalizace, vody, topení, chlazení (ČSN 730810, čl. 6.2), VZT potrubí (ČSN 730872) se 
předepisuje utěsnění nehořlavou stavební hmotou (ucpávka minerální vlnou a zához beton či maltovou směsí). 
V případě sdružených prostupů (nad 3 trubky, kabelový svazek) se musí osadit ucpávka (atestovaná minerální 
deska + speciální stěrka) + štítek. Atestovaný prostup není tedy nutný při provedení prostupu dle čl. 6.2 normy 
ČSN 730810, proto není uveden ve výkazu výměr. 
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Dotaz 4: 
Sondy dle popisu statiky mají být provedeny (konkrétně sondy na ověření materiálového složení sloupu a 
na ověření reálného umístění stěny v 2.NP) avšak nejsou uvedeny ve výkazu výměr. 
Odpověď: 
Sondy nejsou součástí plnění dodavatele, provádí je projektant buď v rámci projektu, nebo v rámci autorského 
dozoru. 
 
Dotaz 5: 
Žádáme o sdělení, z jakého důvodu má mít SDK příčka (pol. č. 66 VV) požární odolnost? 
Odpověď: 
Jedná se o typovou skladbu, která vyhovuje akusticky (umístění jednotky VZT) a zároveň má i určité požární 
vlastnosti, které nejsou požadovány, jsou pouze uvedeny v souhrnném popisu skladby. 
 
Dotaz 6: 
Ve výkazu výměr nejsou obsaženy hasicí přístroje. Budou hasicí přístroje zajištěny dodávkou objednatele? 
Odpověď: 
Budou použity stávající PHP. Po dobu provádění stavby se uskladní a po dokončení se vrátí na místo. 
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