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Jednající jménem: děkana FR – Ing. Karola Bayera
IČO: 00216275

Veřejná zakázka malého rozsahu:

„Dodávka přístroje pro mechanické zkoušky s příslušenstvím pro přípravu 
a testování zkušebních těles“

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám I.

Sdělujeme všem dodavatelům, kterým byla zaslána zadávací dokumentace k výše uvedené
veřejné zakázce malého rozsahu, dodatečné údaje k zadávací dokumentaci na základě 
doručených požadavků dodavatele.

Na žádost uchazeče byly zodpovězeny tyto dotazy:

1. Požadavek:
Součástí dodávky musí být 2 kusy průtahoměrů s krokem 0,1 µm a rozsahem
0 – min. 12 mm. Výstup snímače průtahoměrů musí být v digitální formě převeden 
do počítače jako číselná hodnota.

Dotaz:
Pro jaké materiály chcete používat tyto průtahoměry? Jaké rozměry a tvar budou mít zkušební 
vzorky. Snímače mají být stejné, . tj. identické?

Odpověď:
Jedná se o maltoviny, cementy a kameny. Nejčastěji se bude jednat o kvádry s rozměry 
20 x 20 x 100 mm a 40 x 40 x 160 mm (eventuálně 100 x 100 x 400 mm). ANO snímače mají 
být identické.

2. Požadavek:
Přípravek pro testování maltovin a cementů v tlaku na tělesech o rozměrech alespoň 
v rozmezí od 20 x 20 x 20 do 50 x 50 x 50 mm. Tlačná deska musí být upevněna na 
pohyblivém kloubu tak, aby vždy došlo ke styku tlačné desky s celou plochou zkušebního 
tělesa. Součástí dodávky musí být také tlačné desky definující plochu 20 x 20 a 40 x 40 mm.

Dotaz:
Pro zkušební vzorky 20 x 20 x 20 do 50 x 50 x 50 mm budou použity tlakové desky 
o průměru větším, než je největší rozměr vzorku tj. větším než 50 mm. Přípravek má být 



konstruován pro zatížení 100 kN? Co si máme představit pod požadavkem „Součástí dodávky 
musí být také tlačné desky definující plochu 20 x 20 a 40 x 40 mm.“

Odpověď:
ANO přípravek má být konstruován pro zatížení do 100 kN. Jedná se o přípravek, který 
umožňuje provést zkoušku v tlaku na zlomených částí trámečků o rozměrech 20 x 20 x 100 
mm a 40 x 40 x 160 mm. Přípravky mají definovanou plochu (jedná se tedy o krychli 
připevněné na tlačné desce), tak aby nebylo nutné řezat, brousit či jinak zarovnávat rozměry 
částí trámečků po zlomení.

3. Požadavek:
Tlačný přípravek pro konce trámečků 40 x 40 x 160 mm po zlomení.

Dotaz:
Chápeme správně, že trámeček bude stát na výšku (tzn. na půdorysu 40 x 40 mm) a bude 
zatěžován tlakem? V případě, že ne prosíme o bližší jasnější popis. Má být přípravek 
konstruován pro zatížení 100 kN?

Odpověď:
NE, jedná se o stejný přípravek, který je definovaný v předchozí otázce. Došlo pouze ke 
zdvojení požadavku, respektive k vyjádření stejného požadavku dvěma způsoby. Cílem mělo 
být co nejlepší vysvětlení požadavku. Bohužel v tomto bodě mohlo dojít ke zmatení, za což se 
velice omlouváme.

4. Požadavek:
Přípravek pro odtrhovou zkoušku dle normy ČSN EN 1542.

Dotaz:
Pro jaké max. zatížení má být konstruován přípravek? Jak široký bude Váš zkušební vzorek? 
Jak tlustá bude odlupovaná část a z jakého bude materiálu?

Odpověď:
Požadované max. zatížení je 100 kN.
Zkušební vzorek má průměr 50 mm, odlupované vrstvy budou nejčastěji stavební minerální 
materiály (vápenné omítky, cementy, kámen), tloušťka odlupované vrstvy může být 
proměnlivá od několika mm (v případě testování lepidel), až 50 mm.

5. Požadavek:
Terčíky pro odlukovou zkoušku.

Dotaz:
K čemu mají terčíky u odlukové zkoušky sloužit, jaká je jejich aplikace?

Odpověď:
Kruhové terčíky slouží k upínání vzorku. Vzorek se na něj připevní adhezním prostředkem. 
Rozměry jsou uvedeny v normě. Průměr je cca 50 mm, výška 25 mm.



6. Požadavek:
Čelisti pro tahové zkoušky.

Dotaz:
Jaké materiály uvažujete upínat do těchto čelistí, potřebujeme znát jejich tvar, rozměry, 
tvrdost. V případě různých tvarů zkušebních vzorků má nabídka obsahovat výměnné vložky 
pro všechny tvary a velikosti vzorků? Pro jaké max. a min. zatížení má být konstruován tento 
přípravek?

Odpověď:
Papír, usně, polymerní filmy, aj. Pro papír se využívají pásky o velikosti 15 x 10 cm, ostatní 
velikosti a tvary tzv. oboustranné lopatky, tj. tělesa se zúženým středem a rozšířenými konci. 
Velikost vzorků je proměnlivá. Standardně se používají lopatky s rozměry 5 mm středová 
část, délka 80 mm. Čelisti musí být konstruovány tak aby pokryly celý rozsah sil od 20 N do 
100 kN.

7. Požadavek:
Snímače deformace pro měření v tlaku, tříbodovém a čtyřbodovém ohybu.

Dotaz:
Lze zde uvažovat pro měření deformace v tlaku, v tříbodovém a čtyřbodovém ohybu snímač 
polohy příčníku? Anebo požadujete nezávislý snímač, který měří pohyb tlačných desek 
nezávisle na poloze příčníku a deformaci rámu? To samé platí i pro přípravek pro zkoušky 
v ohybu

Odpověď:
NE, nelze uvažovat snímač polohy příčníku. Jedná se o nezávislé snímače, které jsou 

upevněny přímo na vzorku a měří přímou deformaci zkušebního tělesa.

V Pardubicích dne 25. 09. 2013.

S pozdravem
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