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Město Frýdlant 
nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420  482 464 011, fax 00420 482 312 053 

 

Č.j.: 10/2011/OMS/ZMR-Ubi        Ve Frýdlantu dne 3.8.2011 
Vyřizuje/tel.: Z. Ubiasová /+420 731 510 751  
 
 
 

Věc:   Dodatečné informace k zadávací dokumentaci – výkazu vým ěr 
 
 
Vážený dodavateli, 
 
z pověření zadavatele, Město Frýdlant se sídlem náměstí T. G. Masaryka 37, zastoupené Ing. Danem Ramzerem, 
starostou města, sdělujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné 
zakázce na stavební práce zadané jako zakázka malého rozsahu s názvem „Povodně 2010 – Frýdlant, škody na 
komunikacích 3. část“. 

 
Znění žádosti o dodate čné informace č. 1: 
 
1. V části "Oprava komunikace ke Svazarmu" je osazení obrubníku. Ve výkazu výměr není specifikace. Je dodávka 
obrubníků součástí díla nebo je má investor k dispozici ? 
 
2. V části "Spojnice Mezibranská-Kostelní" je kladení dlažby z kostek velkých (88 m) a kladení dlažby z kostek 
drobných (215,2 m2). Neměla by být jednotka "m" u velkých kostek "m2"? 
Ve specifikaci odpovídá kód položky kostkám 8/10 a popis je "kostka dlažební velká čedič 16/16" a chybí specifikace 
druhého materiálu. 
Znamená to, že jeden z materiálů má investor na deponii k využití? Pokud ano, pak který? 
 
3. V části "Ul. Vysoká - odvodnění" je "kladení kostek drobných" a chybí specifikace. Je dodávka kostek součástí díla 
nebo je má investor k dispozici? 

 
 
Odpov ěď na otázku č. 1: 
 
 
1. Oprava komunikace ke Svazarmu: Ano, vč. dodávky materiálu, tj. v názvu položky doplněno D+M 

 
2. Mezibranská-Kostelní: provedena oprava MJ z „m“ na „m2“, dále doplnění názvu položky č. 13 na „kostka 
dlažební „velká“ a „malá“, materiálová skupina I/2 velikost 16/16 cm – čedič a vel. 8/10 cm – čedič (36,26t malá kostka 
+ 25,14t velká kostka). 
 
3.    Ul. vysoká-odvodnění: Ano, vč. dodávky materiálu, tj. v názvu položky doplněno D+M a materiál žula. 
 
 
 
 
 
 
         Za zadavatele    
         Ing. Dan Ramzer 
         starosta města Frýdlant 


