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 27. 02. 2017
Dotaz č. 12 ze dne 20. 02. 2017 – k předmětu soutěže
Znění dotazu:
Může zadavatel blíže popsat a specifikovat svojí představu provozu zázemí brány a pokladen,
a případně doplnit stavební program potřebných provozních místností?
1) Z bližšího zadání vyplývá, že většinu času by měl být areál otevřený a volně prostupný. V jakém
režimu budou v tom případě pokladny – bude jakýsi redukovaný provoz = předprodej, nebo
budou pokladny úplně zavřené?
2) Bude provoz otevřených pokladen na více směn?
3) Kolik zaměstnanců celkem bude při plném provozu obsluhovat pokladny a vstupní část areálu?
4) Je potřebná nějaká centrální informační anebo řídící kancelář pokladen u vstupní části
výstaviště?
5) Je možné blíže specifikovat potřebu šaten, denní místnosti, hygienického zázemí, zázemí
ostrahy nebo bezpečnostní, monitorovací a organizátorské služby, popřípadě zdravotní služby
přímo v místě vstupní brány?
Odpověď:
1) V současné době je provoz pokladen v režimu, že jsou v provozu pouze po dobu konání akcí,
kdy probíhá fyzický prodej vstupenek na akce, které právě probíhají v areálu (výstavy, koncerty
a různé jiné akce). V době, kdy neprobíhá v areálu žádná akce, na kterou se vybírá vstupné,
jsou pokladny uzavřené. Do areálu je ale volný vstup. Do budoucnosti však plánujeme, že se
zkvalitněním pokladního systému budeme organizátorům akcí nabízet dlouhodobý předprodej
vstupenek a tím pádem dojde k otevření pokladen po celý týden.
2) S provozem na více směn nepočítáme.
3) Vzhledem k tomu, že počítáme se šesti pokladními okny u hlavní brány a dvěma pokladními
okny u vedlejší brány, je maximální počet obsluhujících zaměstnanců při plném provozu osm.
4) Centrální řídící kancelář není potřeba. Dispečink Výstaviště (ostraha, požární služba, zdravotní
služba) je umístěna v jiné části areálu.
5) Zázemí šaten a hygienické zázemí je nutné koncipovat tak, aby bylo dostačující pro obsluhující
pracovníky (počet 6), jde o prostory, kde se obsluha pokladen převleče, odloží si kabáty a
zázemí může využívat i pro přestávky na svačinu apod. Pokud se by se podařilo oddělit
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hygienické zázemí (zejména toalety), tak aby do nich byl přístup i z venku (nejen pro obsluhu
pokladen), bude to výhodou. Toalety by pak bylo možné využívat pro případné klienty (např.
prodejci na trzích). V zázemí pokladen musí být i prostor pro umístění trezoru a případné
přepočítávání peněz přijatých z prodeje vstupenek.
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