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Zadavatel: Hlavní město Praha, sídlo: Marianske naměsti 2, 110 00 Praha 1, IČO: 00064581 
Zastoupený: společností Rozvojové projekty Praha, a. s., sídlo: Opletalova 929/22, 110 00 Praha 1, IČO: 25649329 
 
Architektonická soutěž: Architektonická soutěž „Vstupní brány Výstaviště Praha“ vyhlášená v souladu s ustanovením § 6 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dne 19. 1. 2017 zveřejněním soutěžních podmínek na stránkách 
zadavatele: https://www.vystavistepraha.eu/brana 

 

DOPLŇUJÍCÍ DOTAZY K PŘEDMĚTU SOUTĚŽE A ORGANIZAČNÍM 
OTÁZKÁM SOUTĚŽE A ODPOVĚDI NA TYTO DOTAZY 

KE DNI 06. 02. 2017 

 
Dotaz č. 1 ze dne 03. 02. 2017  
 
Znění dotazu: 
Chtěl bych se zeptat, jestli může se zúčastnit soutěže zahraniční společnost bez IČO z Ruské federace? 
Příjem se zdaní́ v zemi daňové́ rezidentury (Ruská federace). 
 
Odpověď: 
Zadavatel geograficky účastníky neomezil. Společnost z Ruské federace by se mohla soutěže zúčastnit 
za předpokladu splnění profesní způsobilosti vymezené v bodu 5.1 soutěžních podmínek.  
 
 
Dotaz č. 2 ze dne 03. 02. 2017  
 
Znění dotazu: 
Odstavec 5.1 Účastníci soutěže, bod c) profesní způsobilost: 
Chtěl jsem se zeptat, jestli nejsou, náhodou, nějaké alternativy pro tým architektů z Ruska - nejsou 
autorizované architekty příslušného členského státu evropského hospodářského prostoru nebo 
Švýcarské konfederace. 
 
Odpověď: 
„Profesní způsobilost vymezenou v bodu 5. 1. musí bezpodmínečně splnit nejméně jeden z autorů 
návrhu.“ Alternativou je přizvat do autorského týmu osobu splňující profesní způsobilost vymezenou v 
bodu 5.1 soutěžních podmínek. 
 
Dotaz č. 3 ze dne 03. 02. 2017  
 
Znění dotazu: 
Odstavec 5.1 Účastníci soutěže, bod d) technickou kvalifikaci, kterou prokáží: 
― předložením seznamu alespoň 2 služeb, jejichž předmětem bylo plnění obdobného charakteru, 
konkrétně tvorba projektové dokumentace úpravy veřejného prostranství zpracované alespoň do fáze 
studie, včetně uvedení doby poskytnutí a identifikace objednatele. Chtěl bych se zeptat, jestli pro 
splnění kvalifikace je vhodné předložení následujících projektů: 
— tvorba projektové dokumentace art objektu včetně řešení veřejného prostranství (před vstupem 
stanici metra),  
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— tvorba projektové dokumentace art objektu včetně řešení veřejného prostranství (v městském 
parku). 
 
Odpověď: 
Má se jednat o služby v intencích stavebního zákona: studie stavby úpravy veřejného prostranství. 
Účastník soutěže musí být zpracovatelem (dodavatelem nebo spolu-dodavatelem) takovéto studie, aby 
ji mohl použít jako referenční službu. Dodavatel referenčních služeb musí být také autorem nebo 
spoluautorem odevzdaného návrhu v soutěži. 

 

Dotaz č. 4 ze dne 03. 02. 2017  
 
Znění dotazu: 
Odstavec 5.1 Účastníci soutěže, bod d) technickou kvalifikaci, kterou prokáží: 
― předložením seznamu alespoň jedné projektové dokumentace jakékoliv realizované stavby, jejíž 
cena byla minimálně 10 000 000 Kč bez DPH, včetně uvedení doby realizace a identifikace 
objednatele. 
Chtěl bych se zeptat, jestli pro splnění kvalifikace je vhodné předložení následujícího projektu: 
— tvorba projektové dokumentace podlahového navigačního systému pro metro ječného z 
největších velkoměst. 
 
Odpověď: 
Je požadováno doložení zakázky, jejímž předmětem byla projektová dokumentace jakékoliv stavby, 
která byla realizována (dle stavebního zákona – realizace se stavebním povolením a kolaudací), jejíž 
cena byla minimálně 10 000 000 Kč bez DPH. Zadavatel požaduje doložení této kvalifikace, kvůli 
prokázání zkušeností účastníka s koordinováním stavby o těchto realizačních nákladech.  
 

Dotaz č. 5 ze dne 03. 02. 2017  
 
P01 Upřesňující podmínky zadání 
Chtěl bych se zeptat, v čím je rozdíl mezi „komunikační“ a „informační“ plochou? Také budu velice 
vděčný za podrobnější definice těchto bodů… 
 
Odpověď: 
Jedná se o totéž, informační = komunikační plocha. Jejím cílem je informovat návštěvníky nebo 
kolemjdoucí o akcích, které se na Výstavišti připravují nebo probíhají. Dále viz P01 Upřesňující 
podmínky zadání / Obecná doporučení ke komunikačním plochám (hlavní i vedlejší brána). 
  
 


