Architektonická soutěž: Vstupní brány výstaviště Praha

DODATEČNÁ INFORMACE
Zadavatel: Hlavní město Praha, sídlo: Mariánské náměstí 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 22. 02. 2017
Dotaz č. 9 ze dne 20. 02. 2017
Znění dotazu:
Máme dotaz týkající se bodu 5.1 d) soutěžních podmínek. Tedy doložení technické kvalifikace dle
přílohy č. 2.
Tedy, předložením seznamu alespoň jedné projektové dokumentace jakékoliv realizované stavby, jejíž
cena byla minimálně 10 000 000 Kč bez DPH.
Rádi bychom se zeptali, zda je možné uvést referenci, jež je momentálně v průběhu, ale není však ještě
dokončena.
Odpověď:
Dle soutěžních podmínek 5.1 d) („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.“)
Viz odpověď na dotaz č. 4.:

„…projektová dokumentace jakékoliv stavby, která byla realizována (dle stavebního zákona – realizace
se stavebním povolením a kolaudací)…“
Pokud tento požadavek není splněn, nemůžete referenci použít.
Dotaz č. 10 ze dne 21. 02. 2017
Znění dotazu:
Aby nedošlo k nedorozumění, včetně jazykové bariéře a vzhledem k rozdílu v zněních stavebních
předpisů, chtěli bychom jako zahraniční účastník vás požádat o laskavost potvrdit, že projekty:
— tvorba projektové dokumentace (studie stavby úpravy veřejného prostranství) art objektu včetně
řešení veřejného prostranství před vstupem stanici metra,
— tvorba projektové dokumentace (studie stavby úpravy veřejného prostranství) art objektu včetně
řešení veřejného prostranství v městském parku,
prokazují technickou kvalifikaci pro účast v soutěži.
Odpověď:
Studií stavby je myšleno (def. dle ČKA) :
Koncepční tvarové, objemové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení
stavby, objektu nebo zařízení, popřípadě jejich souboru, jejímž smyslem a účelem je vzájemné
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ujasnění si záměrů a stavebního programu mezi klientem a architektem/inženýrem (technikem) a
ověření proveditelnosti stavebního programu ve zvoleném území.
Pojem veřejné prostranství definuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích odst. § 34:

„Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další
prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.“
Dotaz č. 11 ze dne 21. 02. 2017
Znění dotazu:
Aby nedošlo k nedorozumění, včetně jazykové bariéře a vzhledem k rozdílu v zněních stavebních
předpisů, chtěli bychom jako zahraniční účastník vás požádat o laskavost potvrdit, že projekt:
— tvorba projektové dokumentace podlahového navigačního systému pro všechny stanice metra
jednoho z největších velkoměst — instalace nové podlahy obsahující navigační prvky a další informační
doby (projekt byl realizován, cena je přes 10 000 000 Kč bez DPH),
prokazuje technickou kvalifikaci pro účast v soutěži.
Odpověď:
Má se jednat o služby v intencích stavebního zákona – realizace se stavebním povolením a kolaudací.
Účastník soutěže musí být zpracovatelem (dodavatelem nebo spolu-dodavatelem) takovéto studie, aby
ji mohl použít jako referenční službu. Pokud se tedy jednalo o spolu-dodavatelství této služby, pak lze
referenci použít. Pokud jste byli subdodavatelem, pak nikoliv.
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