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Všem dodavatelům 
 

 
Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka Liberec 
 CC/ZMR/MF2/18 Šulcová/776 866 656 07.02.2018 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. II 
 
Vážení dodavatelé, 
z pověření zadavatele, Města Frýdlant, se sídlem Nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant, 
zastoupeného Ing. Danem Ramzerem starostou, Vám poskytujeme další vysvětlení zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce „Zateplení panelového domu č.p. 1242-1244, v ulici U 
Nemocnice, Frýdlant“. 

   
Dotaz č. 1: 
Projektová dokumentace a zadávací podmínky definují ETICS pouze jako ucelený certifikovaný 
systém jednoho výrobce. Nikde není uvedeno, jestli se jedná jen o certifikovaný systém nebo 
certifikovaný systém s kvalitativní třídou "A" dle Cechu pro zateplování budov. Tento rozdíl se 
projevuje v ceně materiálů zateplovacího systému. Uchazeči naceňující systém kvalitativní třídy "A" 
budou mít zřejmě cenu vyšší než uchazeči naceňující certifikovaný systém bez kvalitativní třídy "A". 
Jakým způsobem se pak budou nabídky porovnávat? Má se do nabídky kalkulovat cena ETICS s 
kvalitativní třídou A či nikoliv?  
 
Odpověď zadavatele: 
Zadavatel trvá na tom, aby byl použit certifikovaný systém, není však nutné použít certifikovaný 
systém s kvalitativní třídou "A". Je třeba ale vždy dodržet hodnotu součinitele tepelné vodivosti, který 
je uveden v zadávacích podmínkách (viz příloha č. 4 Projektová dokumentace). 
 
 
Dotaz č. 2: 
Ve výkazu výměr je uvedeno dodání a montáž hnízdních budek pro rorýse v počtu 3 kusy. Ve 
specifikaci zadávacích podmínek je uveden výrobek fy ELIS PLAST, který vyrábí jednokomorové 
budky. Mají se tedy nacenit 3 budky po jedné komoře, tj. 3 hnízdiště, nebo bude více hnízdišť v 
budkách? Rozhodnutí o udělení výjimky KÚ odbor ŽP nespecifikuje počet hnízdišť v budkách. 
 
Odpověď zadavatele: 
Jedná se o jednokomorové hnízdící budky. 

 
Toto vysvětlení zadávací dokumentace č. II zadavatel poskytuje všem vyzvaným dodavatelům a 
zároveň jej uveřejňuje na webových stránkách Města Frýdlant.  
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S pozdravem 
       

Petra Šulcová 
zástupce společnosti Compet Consult s.r.o. 
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