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Zadavatel, porota, přizvaní odborníci a
pomocné orgány poroty

1.1

Zadavatel
Dne 15.07.2020 byla uzavřena smlouva o společném zadávání Soutěže o návrh
(dále jen „Smlouva“). Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti spoluzadavatelů této Soutěže o
návrh při společném zadávání Soutěže o návrh, postup spoluzadavatelů při zadávání veřejných
zakázek navazujících na Soutěž o návrh, vymezení společného postupu při jejich zadávání a stanovení
odpovědnosti vyplývající ze společného postupu a způsobu společného jednání vůči třetím osobám.
Zadavateli soutěže o návrh ve smyslu § 7 Zákona jsou:
Správa železnic, státní organizace (dále jako „Spoluzadavatel č. 1“)
se sídlem na Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234
DIČ: CZ 70994234
zastoupena Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem Generálního ředitele Správy železnic pro
modernizaci dráhy
a
Statutární město Brno (dále jako „Spoluzadavatel č. 2“)
se sídlem na Dominikánském nám. 196/1, 601 67 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
zastoupeno JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města
(„Spoluzadavatel č. 1“ a „Spoluzadavatel č. 2“ dále společně také jako „Zadavatel“)

1.2

Organizátor soutěže o návrh a zpracovatel soutěžních podmínek
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
IČO: 051 28 820
DIČ: CZ05128820
zastoupena doc. Ing. arch. Michalem Sedláčkem, ředitelem
tel.: +420 770 176 560
e-mail: info@kambrno.cz
ID datové schránky: j9gzbpi
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1.3

Porota
Řádní členové závislí
Ing. Ladislav Kubíček, zástupce Státního fondu dopravní infrastruktury
(nominace Spoluzadavatel č. 1)
Vystudoval Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně a Technische
Universität Wien, Fakultät für Bauingenieurwesen. Ve Státním fondu dopravní
infrastruktury pracuje jako vedoucí Oddělení supervizí projektových dokumentací.

Ing. Luděk Minář, zástupce Ministerstva dopravy (nominace Spoluzadavatel č. 1)
Vystudoval Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice. Na Odboru drážní
dopravy Ministerstva dopravy řeší otázky týkající se zejména koncepce drážní
dopravy a mezinárodní spolupráci na železnici.

Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek Generálního ředitele Správy železnic
pro modernizaci dráhy (nominace Spoluzadavatel č. 1)
Vystudoval Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně, obor Konstrukce a
dopravní stavby. Poté pracoval v různých provozních profesích v rámci stavební
infrastruktury ČSD a ČD. V letech 2000 až 2008 působil na Generálním ředitelství
Českých drah jako ředitel odboru traťového hospodářství. Po vzniku SŽDC se stal
ředitelem odboru strategie. Současnou pozici náměstka Generálního ředitele
Správy železnic pro modernizaci dráhy zastává od července 2013.
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje (nominace Spoluzadavatel
č. 2)
Hejtman Jihomoravského kraje. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy
univerzity. Působil jako prodejce v podniku Zetor Brno (1979), poté jako vedoucí
odboru informační soustavy ve Státním projektovém ústavu Brno (1979 až 1990).
V roce 1990 nastoupil k policii jako vyšetřovatel. V letech 1993 až 2008 stál v čele
Okresního ředitelství Policie Brno-venkov. V letech 2008 - 2012 vykonával funkci
vedoucího sekretariátu hejtmana Jihomoravského kraje a bezpečnostního ředitele
Krajského úřadu Jihomoravského kraje. V roce 2013 nastoupil k Městské policii
Brno, nejprve jako náměstek ředitele pro majetkové záležitosti, od února 2014 do
května 2015 byl pověřen řízením této instituce. V květnu 2015 zvítězil ve
výběrovém řízení a byl jmenován ředitelem Městské policie Brno. V krajských
volbách v roce 2016 vedl jako nestraník kandidátku hnutí ANO.
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JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna (nominace
Spoluzadavatel č. 2)
Primátorka statutárního města Brna. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy
univerzity v Brně a získala titul JUDr. v oboru Právo se specializací Občanské právo.
V roce 2003 složila advokátní zkoušky. Od roku 2002 je zastupitelkou městské části
Brno-střed za ODS. V období mezi lety 2006 a 2010 působila jako zastupitelka
města Brna a členka rady městské části Brno-střed. Následující čtyři roky pracovala
jako uvolněná zastupitelka městské části Brno-střed pro oblast legislativy a
životního prostředí. Od roku 2016 je zastupitelkou Jihomoravského kraje.

V případě, že v průběhu Soutěže o návrh kterákoliv osoba, jež byla nominována jako řádný člen
závislé části poroty, přestane zastávat svoji (veřejnou) funkci (přičemž výkon této funkce byl důvodem
její nominace řádným členem závislé části poroty), může spoluzadavatel, který takovou osobu do
poroty nominoval (s přihlédnutím k tomu, v jaké fázi se Soutěž o návrh bude nacházet), rozhodnout o
jejím nahrazení osobou, která bude nově zastávat danou (veřejnou) funkci. V opačném případě bude
taková osoba až do ukončení Soutěže o návrh nahrazena příslušným náhradníkem daného závislého
člena poroty.
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Řádní členové nezávislí
Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná, architekt, CBE, Velká Británie
Vystudovala obor architektury na ČVUT v Praze, potom AVU v ateliéru Jaroslava
Fragnera. Od roku 1967 pracovala v pražském ÚBOKu (Ústav bytové a oděvní
kultury). V roce 1968 emigrovala do Velké Británie. Působila v Ateliéru Louis de
Soisson a spolupracovala s Richardem Rogersem. V Londýně má architektonické
studio a od roku 1999 s Petrem Vágnerem pražský ateliér AI Design. Od roku 1996
je profesorkou, vedoucí ateliéru architektury na VŠUP v Praze. Od roku 1997 je
členkou londýnské umělecké instituce Royal Academy of Arts. V roce 2003 byla
zvolena předsedkyní Architectural Association v Londýně. Pracuje v mezinárodních
porotách architektonických soutěží a intenzivně přednáší o své práci po celém
světě.
Dipl.-Ing. Peter Gero, architekt, Německo
Urbanista slovenského původu do Německa emigroval z Československa v roce
1968. Absolvoval Stavební fakultu, obor inženýrské konstrukce a dopravní stavby.
Třicet let pracoval pro magistrát v Hamburku. Z toho dvanáct let působil jako ředitel
plánování a výstavby centrálních čtvrtí Hamburku. Stál u vzniku městské čtvrti
HafenCity s množstvím zajímavých staveb od světových architektů. Nyní působí
jako člen architektonických rad a jako poradce pro veřejné městské urbanisty.

Igor Marko, MA ARCH ARB, architekt, Velká Británie
Architekt a urbanista působící v Londýně, kde vedie ateliér místotvorby a
městotvorby Marko&Placemakers. V roku 2019 ho Museum of Architecture zařadila
mezi inovátory v oblasti městské infrastruktury. Stojí za mnohými
transformativními projekty po celém světě, včetně parku Northala Fields v
Londýně, který dostal řadu ocenění. Ve střední Evropě už několik let působí jako
konzultant a mediátor mezi městem, privátním sektorem a občanskými iniciativami.
Usměrňuje vize významných projektů rozvoje města jako například transformace
území Vydrice v centru Bratislavy. Kromě mezinárodních konferencí přednáší i na
akademických institucích jako jsou Stadslab European Urban Design Laboratory,
Architectural Association a London School of Architecture.
Ing. arch. Zdeňka Vydrová, architekt, ČR
Absolvovala Fakultu architektury VUT v Brně. Pracovala ve Stavoprojektu Brno v
ateliéru Viktora Rudiše. V roce 1991 založila vlastní architektonickou kancelář, od
roku 1992 pracuje externě jako městská architektka města Litomyšle, v roce 2016
začala působit ve stejné funkci v Tišnově. Je členkou spolku Obecní dům Brno. Její
práce byly součástí řady výstav architektury doma i v zahraničí. Externě vyučovala
na VUT v Brně. Je členkou České komory architektů.
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prof. Ing. arch. Jan Jehlík, architekt, ČR
Architekt a urbanista, absolvent Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT v
Praze. V roce 1991 založil vlastní projekční kancelář, v letech 1991–96 byl hlavním
architektem Ústí nad Labem, od roku 2007 vyučuje na Fakultě architektury ČVUT.
Účastnil se řady soutěží ať už jako porotce, nebo jako soutěžící, autor řady
teoretických prací o urbanismu. Je členem České komory architektů.

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, architekt, ČR
Vystudoval Fakultu architektury ČVUT, kde od roku 1990 působí jako pedagog. V
roce 1991 s architektkou Hanou Seho-Münzovou založil architektonickou kancelář
R. U. A. V r.1993 působil jako hostující profesor na University of Michigan College
of Architecture. V roce 2010 se stal proděkanem pro rozvoj Fakulty architektury
ČVUT a založil atelier Headhand Architekti. V r. 2015 byl zvolen ředitelem Institutu
plánování a rozvoje Prahy. Na podzim r. 2016 byl ze své funkce odvolán. Od roku
2018 zastává funkci 1. náměstka primátora hlavního města Prahy pro oblast
územního rozvoje a územního plánu. Je členem České komory architektů.

Náhradníci závislí
Ing. Luboš Knížek, zástupce Ministerstva dopravy
Vystudoval Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice. Na Odboru drážní
dopravy pracuje jako vedoucí oddělení koncepcí a mezinárodní spolupráce na
železnici, které se věnuje rozvoji železnice ve směrech Berlín, Mnichov, Vídeň,
Varšava, Bratislava, Budapešť, plnění požadavků technických specifikací pro
interoperabilitu a v neposlední řadě prosazování zájmů v Mezivládní organizaci pro
mezinárodní železniční přepravu (OTIF).

Ing. Pavel Paidar, ředitel odboru Správy železnic – úsek modernizace dráhy,
odbor přípravy staveb
Po ukončení vysokoškolského studia na ČVUT v Praze nastoupil k soukromé
stavební firmě, kde zastával různé funkce. Od roku 2006 je zaměstnán u SŽ,
nejdříve na Stavební správě Plzeň a později na Stavební správě západ, kde se
věnoval přípravě investičních akcí. Nyní zastává u SŽ pozici ředitele odboru
přípravy staveb.
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RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., člen Rady města Brna
Člen Rady města Brna pro územní plánování a rozvoj města Brna. Vystudoval obor
geografie a regionální rozvoj a také obor německý a ruský jazyk. Absolvoval
doktorské studium v oboru geografie dopravy. Dlouhodobě se v rámci města Brna
věnuje problematice dopravy, územního plánování a rozvoje. Dříve pracoval jako
odborný pracovník Geografického ústavu Masarykovy univerzity a manažer Svazku
obcí Šlapanicko, kde koordinoval především výstavbu cyklostezek. Od roku 2014 je
zastupitelem městské části Brno-střed. V minulosti působil jako předseda komise
výstavby a územního rozvoje RMČ Brno-střed a byl členem komisí územního
plánování a dopravy Rady města Brna.
Ing. Martin Všetečka, Ph.D., Kancelář architekta města Brna
Absolvent FAST VUT v Brně, kde nyní působí na Ústavu pozemních komunikací a
přednáší dopravní inženýrství. Na KAMu má na starost dopravu a je tedy
zodpovědný např. za dopravního řešení nového územního plánu města Brna. Je
členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků.

doc. Ing. arch. Michal Sedláček, Kancelář architekta města Brna
Vystudoval FA na VUT v Brně a Školu architektury na AVU v Praze. Po studiích
odešel do zahraničí, působil v New Yorku, Moskvě a Los Angeles. Pracoval mimo
jiné také v ateliéru známého architekta Franka Gehryho. V roce 2007 založil v Los
Angeles pobočku architektonické firmy Aedas, kterou vedl až do jara 2016, kdy
zvítězil ve výběrovém řízení na ředitele Kanceláře architekta města Brna.
Mezinárodní výběrová komise jej vybrala z celkem 9 uchazečů.
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Náhradníci nezávislí
Ing. Vladimír Sitta, krajinářský architekt, Austrálie
Vystudoval zahradní a krajinářskou architekturu na Mendelově univerzitě v Brně,
v roce 1979 emigroval nejdříve do Německé spolkové republiky a posléze do
Austrálie, kde založil dvě mezinárodně působící studia, Terragram a Room 4.1.3 s
profesorem Richardem Wellerem. Obě firmy jsou známy svými inovativními a
idiosynkratickými návrhy, které byly oceněné řadou mezinárodních cen. Například
finalisté v soutěžích na památník teroristického útoku na Pentagon v září 2001,
památník při příležitosti 200let Francouzské revoluce a v mnoha dalších. Vladimír
Sitta byl dvakrát oceněn cenou Lenné Preis v Berlíně. Mezi nejznámější projekty
patří National Museum Australia v Canbeře a Fusionpolis v Singapore. Od konce
roku 2012 působí také na Fakultě architektury ČVUT, kde vede ústav krajinářské
architektury.
doc. Ing. arch. Jakub Cígler, architekt, ČR
Vystudoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze. V roce 1989 pracoval ve Velké
Británii v ateliérech Richard Horden Associates a ve Future Systems a následně si v
Praze založil vlastní praxi. V letech 1999–2001 byl partnerem CMC Architects. V
roce 2002 založil společně s Vincentem R. Maranim Cigler Marani Architects, a.s.,
od roku 2015 známé jako Jakub Cigler Architekti a.s. Působil na VŠUP. Je členem
ČKA, SKA (slovenská komora architektov), ARB (Architects Registration Board) a
SRO (Self Regulatory Organization).
doc. Ing. arch. Irena Fialová, architekt, ČR
Členka České komory architektů, spoluzakladatelka časopisu a nakladatelství Zlatý
řez. Přednáší o teorii a tendencích architektury a urbanismu na Fakultě architektury
ČVUT v Praze, členka vědeckého výboru XIX. kongresu UIA v Barceloně, expertka
Evropské ceny za současnou architekturu – Ceny Miese van der Rohe (1996-2011)
a členka její poroty (2009). Věnuje se výzkumu současných modelů urbanizace,
vztahu dopravy a kvality veřejného prostoru a je autorkou či spoluautorkou řady
publikací.
Ing. arch. Štěpán Valouch, architekt, ČR
Vystudoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze. V letech 2003 až 2006 působil v
ateliéru dum architekti a v roce 2006 v ateliéru DNA architekti. V roce 2007 založil
společně s Jiřím Opočenským ateliér ov-a. Působil jako pedagog na Fakultě
architektury ČVUT (2012-2013) a na UMPRUM (2019). Je členem České komory
architektů.
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1.4

Přizvaní odborníci
Železniční doprava
Ing. David Blahoš, MBA, vedoucí oddělení provozu budov Správy železnic
Ing. Pavel Šprdlík, Oblastní ředitelství Správy železnic Brno, náměstek pro provoz infrastruktury
Městská hromadná doprava
Ing. Jan Seitl, dopravní ředitel, Dopravní podnik města Brna
Statika nosných konstrukcí
Ing. Miloslav Smutek, Ph.D., RECOC - betonové konstrukce
Ing. Ján Palkovič - ocelové konstrukce
Ekonomie výstavby
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., Ústav ekonomiky a řízení, FAST VUT v Brně
Vodní hospodářství
doc. David Stránský, Ph.D., Katedra zdravotního a ekologického inženýrství, ČVUT v Praze
Vnitřní prostředí budov
prof. Ing. Milan Ostrý, CSc., Ústav pozemního stavitelství, FAST VUT v Brně
Porota může v průběhu Soutěže o návrh požádat Zadavatele o přizvání dalších odborníků.
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1.5

Sekretář soutěže
Ing. Kristina Župková
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace,
se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: +420 777 485 468
e-mail: zupkova.kristina@kambrno.cz
ID datové schránky: j9gzbpi

1.6

Přezkušovatelé soutěžních návrhů
Ing. arch. Tomáš Pavlíček
Kancelář architekta města Brna, příspěvková organizace
se sídlem Zelný trh 331/13, 602 00 Brno
tel.: +420 777 485 468
e-mail: pavlicek.tomas@kambrno.cz
ID datové schránky: j9gzbpi
Ing. arch. Pavel Andršt
Správa železnic, státní organizace, Generální ředitelství
vedoucí oddělení schvalování staveb, Úsek modernizace dráhy, odbor přípravy staveb (O6)
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 972 235 893
e-mail: andrst@szdc.cz
ID datové schránky: uccchjm

Nové hlavní nádraží Brno / Soutěžní podmínky

13

2

Předmět soutěže o návrh a soutěžní zadání

2.1

Předmět soutěže o návrh
Předmětem Soutěže o návrh je návrh nového hlavního nádraží města Brna včetně zastřešení a podoby
nástupišť, návrhu dispozic vnitřních prostor, umístění hlavní výpravní haly, podoby fasád drážních
objektů, vzhledu drážního tělesa, návrhu mostních konstrukcí a souvisejících veřejných prostranství v
podrobnosti urbanisticko-dopravně-architektonické studie.
Součástí návrhu je také nalezení optimální polohy a podoby autobusového nádraží, přestupního
terminálu MHD, odstavných parkovišť, stanovišť taxi služby a úschovny kol. Návrh musí zohlednit jak
jejich napojení na městskou dopravní síť, tak i jejich vzájemné vazby zejména s ohledem na kvalitu
pěších přesunů a pěšího prostupu drážním tělesem a v neposlední řadě vazby na urbanistickou
strukturu nové čtvrti.
Návrh také zahrnuje kompletní řešení přednádražního a zanádražního prostoru včetně budov podle
stavebního programu.
Jako místo ležící na evropské železniční dopravní síti TEN-T bude stavba svým významem i účelem
značně přesahovat hranice města a bude zároveň důležitým dopravním terminálem pro všechny druhy
veřejné hromadné dopravy. Tato významná veřejná budova se stane nejen novou vstupní branou do
města Brna, ale i těžištěm nové čtvrti jižně od historického jádra města.
Cílem Soutěže o návrh je nalézt všestranně kvalitní řešení dopravního uzlu, který bude komfortní pro
cestující, stane se součástí městské urbanistické struktury a obrazu města a současně nabídne
atraktivní a veřejné prostranství ve své blízkosti.

2.2

Soutěžní zadání
Zadavatel požaduje závazně dodržet:
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a)

technické řešení kolejiště a jeho směrové vedení definované Studií proveditelnosti (P18 –
Technické řešení kolejiště), a to včetně rozsahu železničních nástupišť;

b)

niveletu kolejí (temen kolejnice), která je 206,75 m Bpv

c)

trasy Severojižního kolejového diametru (SJKD) jako rezervu;

d)

řešení protipovodňových opatření v souladu s P20;

e)

položky stavebního programu označené jako závazné v podkladu P21 – Stavební program, který
je přílohou těchto Soutěžních podmínek, přičemž tento stavební program musí být naplněn v rámci
řešeného území, pokud z podkladu P21 – Stavební program nevyplývá jinak (netýká se položek
stavebního programu, které jsou stanoveny jako doporučené, viz P21 – Stavební program);

f)

požadavek na možnost nezávislé realizace části soutěžního návrhu tak, aby železniční nádraží a
jeho nezbytné napojení na dopravní a technickou infrastrukturu bylo možno realizovat investorsky
samostatně bez podmínky realizace ostatních částí soutěžního návrhu v souladu s kapitolou 1.8
podkladu P01 – Zadání, způsob naplnění požadavku musí být v soutěžním návrhu prokazatelně
zdokumentován;

g)

umístění autobusového nádraží v rámci řešeného území.

Nové hlavní nádraží Brno / Soutěžní podmínky

Zadavatel doporučuje respektovat:
a)

položky stavebního programu označené jako „doporučené“ v podkladu P21 – Stavební program;

b)

požadavky na urbanistické řešení;

c)

požadavky na architektonické řešení;

d)

požadavky na dispoziční řešení;

e)

požadavky na řešení modrozelené infrastruktury;

f)

požadavky na řešení dopravní infrastruktury;

g)

požadavky na řešení technické infrastruktury;

h)

požadavky na možnost etapizace výstavby.

Požadavky dle odst. 2.2.2 jsou upřesněny v příslušných kapitolách v podkladu P01 – Zadání a
v podkladu P21 – Stavební program.
Neuvedené aspekty
Řešení výše neuvedených aspektů předmětu Soutěže o návrh je ponecháno na invenci účastníků.

2.3

Důsledky nedodržení požadavků na řešení předmětu soutěže o návrh
Pokud účastník Soutěže o návrh v soutěžním návrhu nedodrží požadavky uvedené v odst. 2.2.1
Soutěžních podmínek, porota vyřadí jeho návrh z posuzování a Zadavatel jej vyloučí
z účasti v Soutěži o návrh. Návrhy vyřazené z důvodů nesplnění soutěžního zadání nebudou
hodnoceny ani mimo Soutěž o návrh.
Požadavky uvedené v odst. 2.2.2. Soutěžních podmínek, které jsou podrobněji popsané v
kapitolách 1.1 – 1.9 podkladu P01 – Zadání a podkladu P21 – Stavebního programu, jsou stanoveny
jako doporučující a jejich nedodržení není důvodem k vyřazení návrhu z posuzování a k vyloučení
účastníka ze Soutěže o návrh. Zadavatel nicméně upozorňuje, že požadavky uvedené v odst. 2.2.2
Soutěžních podmínek vychází z potřeb Zadavatele a stejně tak podrobné tržní analýzy stanovující
plošné požadavky jednotlivých funkcí pro využití potenciálu lokality. Kvalita a komplexnost zapracování
těchto požadavků do soutěžního návrhu bude předmětem hodnocení poroty v rámci kritérií uvedených
v článku 7 Soutěžních podmínek a Zadavatel je proto doporučuje dodržet.

Nové hlavní nádraží Brno / Soutěžní podmínky
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3

Druh a účel soutěže o návrh, specifikace
následné veřejné zakázky

3.1

Druh soutěže o návrh
Podle předmětu řešení se Soutěž o návrh vyhlašuje jako urbanisticko-dopravně-architektonická.
Podle okruhu účastníků se Soutěž o návrh vyhlašuje jako mezinárodní užší.
Podle počtu vyhlášených fází se Soutěž o návrh vyhlašuje jako dvoufázová.
Podle záměru řešení se Soutěž o návrh vyhlašuje jako projektová.
Soutěžní návrhy budou posuzovány anonymně.

3.2

Účel a poslání soutěže o návrh
V souladu se Smlouvou je účelem a posláním Soutěže o návrh nalézt a ocenit nejvhodnější řešení
předmětu Soutěže o návrh, které splní požadavky Zadavatele, obsažené v Soutěžních podmínkách a v
soutěžním zadání a vybrat účastníky, s nimiž může Zadavatel následně v jednacím řízení bez
uveřejnění dle § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) jednat o zadání následných veřejných
zakázek dle odst. 3.3 Soutěžních podmínek.

3.3

Specifikace následné veřejné zakázky
Následná zakázka č. 1
Spoluzadavatel č. 1 má v úmyslu zadat na základě výsledků Soutěže o návrh veřejnou zakázku, na
základě individuálně zahájeného JŘBU, jejímž předmětem bude výlučně zpracování fází FS1 a FS2
projektové dokumentace (tj. příprava projektu a dopracování návrhu stavby) všech
součástí dráhy a objektů souvisejících s provozem nádraží (dále jen „Architektonická studie“),
vypracování dokumentace interiérů a dokumentace pevného mobiliáře na nástupištích (dodatečná
dokumentace), a to včetně poskytování součinnosti při provádění autorského dozoru a navazujících
činností (dále jen „Následná zakázka č. 1“). Nezávazný návrh smlouvy na plnění předmětu
Následné zakázky č. 1, který bude podkladem pro jednání v JŘBU se Spoluzadavatelem č. 1, je
přílohou P23 Soutěžních podmínek.
Předpokládaná hodnota Následné zakázky č. 1 činí 65 000 000,- Kč bez DPH.
Spoluzadavatel č. 1 upozorňuje, že předpokládaná hodnota Následné zakázky č. 1 představuje
zároveň maximální výši finančních prostředků, které má Spoluzadavatel č. 1 k realizaci Následné
zakázky č. 1 v současné době k dispozici a v JŘBU na Následnou zakázku č. 1 tak zřejmě nebude mít
možnost přijmout nabídku účastníka JŘBU s vyšší nabídkovou cenou.
Nabídková cena za plnění Následné zakázky č. 1 bude stanovena v souladu s požadavky Směrnice
Správy železnic č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa
železnic. Odevzdáním soutěžního návrhu účastník Soutěže o návrh deklaruje, že v případě, že bude na
základě výsledku Soutěže o návrh vyzván k účasti na jednání v JŘBU a k předložení cenové nabídky,
bude jeho nabídková cena na plnění Následné zakázky č. 1 stanovena způsobem uvedeným
v předchozí větě.
Předpokládaná výše investičních nákladů dle § 144 odst. 3 písm. e) Zákona na stavební realizaci
objektů, k nimž bude v rámci Následné zakázky č. 1 vypracována architektonická studie, činí
13 400 000 000,- Kč bez DPH.
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Následná zakázka č. 2
Spoluzadavatel č. 2 má v úmyslu zadat na základě výsledků Soutěže zakázku, jejímž předmětem bude
výlučně zpracování fází FS1 a FS2 projektové dokumentace (tj. příprava projektu a návrh
stavby) na řešení ploch a budov, které nejsou součástí dráhy a nesouvisejí s provozem nového
hlavního nádraží (tj. veřejná prostranství, autobusové nádraží, ostatní stavby v prostoru přednádraží a
zanádraží), a to včetně autorského dohledu (dále jen „Následná zakázka č. 2“). Nezávazný návrh
smlouvy na plnění předmětu Následné zakázky č. 2 je přílohou P24 Soutěžních podmínek.
Předpokládaná hodnota Následné zakázky č. 2 včetně licence za autorské dílo činí 31 000 000,- Kč
(slovy třicet jedna milionů korun českých) bez DPH.
Spoluzadavatel č. 2 upozorňuje, že předpokládaná hodnota Následné zakázky č. 2 představuje
zároveň maximální výši finančních prostředků, které má Spoluzadavatel č. 2 k realizaci Následné
zakázky č. 2 v současné době k dispozici. Zadavatel v JŘBU na Následnou zakázku č. 2 tak zřejmě
nebude mít možnost přijmout nabídku účastníka JŘBU s vyšší nabídkovou cenou.
Nabídková cena za plnění Následné zakázky č. 2 bude strukturována dle P09.
Odevzdáním soutěžního návrhu účastník Soutěže o návrh deklaruje, že v případě, že bude na základě
výsledku Soutěže o návrh vyzván k účasti na jednání v JŘBU a k předložení cenové nabídky, bude jeho
nabídková cena na plnění Následné zakázky č. 2 stanovena způsobem uvedeným v předchozím
odstavci.
Předpokládaná výše investičních nákladů na stavební realizaci objektů dle § 144 odst. 3 písm. e)
Zákona, k nimž bude zpracována Následná zakázka č. 2, činí 3 160 000 000,- Kč (slovy tři miliardy
jedno sto šedesát miliónů korun českých) bez DPH.
JŘBU na zadání následné zakázky č. 1 a následné zakázky č. 2
V rámci jednotlivých JŘBU budou Spoluzadavatel č. 1 i Spoluzadavatel č. 2 koordinovat své postupy
tím způsobem, aby smlouvy na plnění Následné zakázky č. 1 a Následné zakázky č. 2 byly uzavřeny se
stejným vybraným dodavatelem.
Zadavatel vyzve k jednání všechny účastníky, jejichž návrh byl vybrán v Soutěži o návrh (tj. oceněn na
1. – 3. místě), přičemž:
a)

Spoluzadavatel č. 1 i Spoluzadavatel č. 2 (oba v separátních jednacích řízeních) budou o zadání
Následné zakázky č. 1 (pokud jde o Spoluzadavatele č. 1) a o zadání Následné zakázky č. 2 (pokud
jde o Spoluzadavatele č. 2) nejprve jednat s tím účastníkem Soutěže o návrh, jehož návrh se
umístil na nejvýše oceněném místě, a pokud s ním dojednají uzavření smlouvy na plnění Následné
zakázky č. 1 a uzavření smlouvy na plnění Následné zakázky č. 2, jednání v rámci JŘBU o zadání
Následné zakázky č. 1 a Následné zakázky č. 2 končí;

b)

v případě že postupem podle písm. a) výše nedojde k uzavření smlouvy na plnění Následné
zakázky č. 1 a/ nebo k uzavření smlouvy na plnění Následné zakázky č. 2, bude k jednání o
uzavření smlouvy na plnění Následné zakázky č. 1 a uzavření smlouvy na plnění Následné zakázky
č. 2 vyzván ten účastník Soutěže o návrh, jehož návrh se umístil na druhém nejvýše oceněném
místě, a pokud v návaznosti na toto jednání dojde k uzavření smlouvy na plnění Následné zakázky
č. 1 a uzavření smlouvy na plnění Následné zakázky č. 2, jednání v rámci JŘBU o zadání Následné
zakázky č. 1 a Následné zakázky č. 2 končí;

c)

v případě že ani postupem podle písm. b) výše nedojde k uzavření smlouvy na plnění Následné
zakázky č. 1 a/ nebo k uzavření smlouvy na plnění Následné zakázky č. 2, bude k jednání o
uzavření smlouvy na plnění Následné zakázky č. 1 a uzavření smlouvy na plnění Následné zakázky
č. 2 vyzván ten účastník Soutěže o návrh, jehož návrh se umístil na třetím nejvýše oceněném místě
a po jednání s tímto účastníkem Soutěže o návrh JŘBU končí, ať již s tímto účastníkem Soutěže o
návrh bude uzavřena smlouva na plnění Následné zakázky č. 1 a smlouva na plnění Následné
zakázky č. 2 či nikoliv.
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4

Účastníci soutěže o návrh

4.1

Podmínky účasti v soutěži o návrh
Podmínky účasti v Soutěži o návrh splní fyzické a právnické osoby, popřípadě jejich
společnosti, které:
a)

prokážou, že nikdo z autorů, popř. spoluautorů soutěžního návrhu a jejich spolupracovníků
uvedených v žádosti o účast (popř. v rámci potvrzení účasti, jde-li o vyzvané účastníky Soutěže o
návrh) v Soutěži o návrh a v případě právnických osob též nikdo ze statutárních orgánů:
a1)

se bezprostředně nezúčastnil na přípravě Soutěžních podmínek či jejich jakékoliv části a na
vyhlášení Soutěže o návrh;

a2)

není řádným členem nebo náhradníkem poroty, sekretářem Soutěže o návrh, přezkušovatelem
soutěžních návrhů nebo přizvaným odborníkem této Soutěže o návrh;

a3)

není manželem, příbuzným, sešvagřeným v prvním stupni, trvalým projektovým partnerem,
bezprostředním nadřízeným nebo spolupracovníkem osob, které se zúčastnily přípravy
Soutěžních podmínek či jejich jakékoliv části, vyhlášení Soutěže o návrh, nebo řádných členů
nebo náhradníků poroty, sekretáře Soutěže o návrh, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo
přizvaných znalců poroty Soutěže o návrh, pokud tito budou uvedeni v Soutěžních
podmínkách;

a4)

není členem samosprávných orgánů Zadavatele nebo zaměstnancem úřadů Zadavatele nebo
právnických osob zřízených Zadavatelem, které se podílely na projednávání a schvalování
Soutěžních podmínek, soutěžního zadání anebo se budou podílet na projednávání a
schvalování výsledků Soutěže o návrh, výsledků řízení o zadání Následné zakázky č. 1 a/ nebo
Následné zakázky č. 2 a výsledků Následné zakázky č. 1 a/ nebo Následné zakázky č. 2.

b)

splňují základní způsobilost dle § 74 Zákona;

c)

splňují profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 Zákona;

d)

předloží doklad dle § 77 odst. 2 písm. a) Zákona, že jsou oprávněni podnikat v rozsahu
odpovídajícím předmětu Soutěže o návrh, konkrétně příslušné živnostenské oprávnění či licenci, a
to alespoň pro živnost „Projektová činnost ve výstavbě“.
Povinnost předložit tento doklad se netýká:
- osob, které vykonávají činnost podle Zákona o výkonu povolání jako svobodní architekti nebo
svobodní inženýři;
- fyzických osob, jejich společností a právnických osob se sídlem v zemi, kde takové oprávnění
není vyžadováno.

e)

Předloží seznam členů realizačního týmu, z něhož bude jednoznačně vyplývat, že má pro realizaci
návrhu k dispozici realizační tým složený z těchto osob:
1. Architekt
2. Projektant dopravních staveb,
přičemž
e1)
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Architekt je autorizovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) Zákona o výkonu
povolání, příp. autorizovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 3 Zákona o výkonu povolání
(autorizace se všeobecnou působností), příp. autorizovaným architektem podle práva státu,
jehož je občanem nebo v němž má své sídlo, tj. je požadována autorizace České komory
architektů (dále jen „ČKA“) s číselným označením A.0 nebo A.1 nebo zahraniční ekvivalent;
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4.2

e2)

Architekt v posledních 15 letech před zahájením Soutěže o návrh zpracoval nejméně 3
architektonicko – urbanistické návrhy ke stavbě/ souboru staveb, které spadají do IV. nebo
V. kategorie1 náročnosti staveb dle tabulky uvedené v § 12 odst. 1 písm. b) Soutěžního
řádu ČKA, přičemž alespoň v jednom případě byl tento návrh oceněn v soutěži o návrh2.

e3)

Projektant dopravních staveb se v posledních 15 letech před zahájením Soutěže o návrh
podílel alespoň ve 3 případech na zpracování dopravního řešení k návrhu stavby / souboru
staveb, které spadají do IV. nebo V. kategorie náročnosti staveb dle tabulky uvedené v
§ 12 odst. 1 písm. b) Soutěžního řádu ČKA.

Splnění podmínek účasti v soutěži o návrh
Účastník prokáže splnění podmínek účasti v Soutěži o návrh dle odst. 4.1 Soutěžních podmínek
následujícími dokumenty odevzdanými spolu s žádostí o účast (popř. jde-li o vyzvané účastníky
Soutěže o návrh v rámci potvrzení účasti):
- podmínky uvedené v odst. 4.1.1 písm. a) čestným prohlášením každé z fyzických osob podílejících se
na soutěžním návrhu (autor, spoluautor či spolupracovník);
- podmínky uvedené v odst. 4.1.1 písm. b), tj. že:
a)

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením Soutěže o návrh pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k Zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního
řádu země sídla účastníka; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; jde-li o právnickou osobu, musí
tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li
členem statutárního orgánu účastníka Soutěže o návrh právnická osoba, musí podmínku splňovat
tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu účastníka; je-li účastníkem pobočka závodu zahraniční
právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu; jeli účastníkem pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická

1 Kategorie IV. Pozemní stavby - vícepodlažní objekty a zařízení administrativy, objekty pro bydlení s nadprůměrnými požadavky,
s méně obvyklými konstrukcemi a s dalšími doplňkovými funkcemi, střední a vysoké školy se speciálními učebnami, laboratořemi
a přednáškovými sály, polikliniky, nemocnice, odborné léčebny rehabilitační, lázeňská a rekreační zařízení s velkou kapacitou a
nadprůměrnými nároky, multifunkční obchodní a nákupní centra, hotely a jiná velkokapacitní ubytovací zařízení s nadprůměrnými
nároky, správní budovy (banky spořitelny a podobně), kaple, stadióny a sportovní areály, zábavní a naučná centra, wellness
centra, aquaparky, kryté bazény s vodními atrakcemi, kulturní víceúčelová zařízení, obřadní síně a krematoria, oborová muzea a
galerie, knihovny, archivy, budovy pro vývoj a výzkum se speciálním vybavením, průmyslové a inženýrské budovy a stavby s
náročnými konstrukcemi a speciálním vnitřním vybavením nebo technologií, zemědělské budovy se zvláštní technologií a
vybavením, speciální vojenské objekty a podobně, veřejná prostranství sídel s vysokými požadavky na řešení dopravní a technické
infrastruktury nebo v obtížné urbanistické situaci. Krajinářské stavby - areály obytných souborů a vnitrobloky s nadprůměrnými
vybavením a požadavky, botanické a zoologické zahrady, hřbitovy, ulice a náměstí, pěší zóny a parky celoměstského významu,
lázeňské areály, vegetace na konstrukcích, střešní zahrady.
Kategorie V. Pozemní stavby - objekty a zařízení obytné pro individuální bydlení s nejvyšším standardem, nemocniční areály a
nemocniční budovy s nejvyššími nároky a speciálním vnitřním vybavením, univerzitní kliniky významné a speciální správní budovy
(soudy parlamenty radnice a podobně), kostely, víceoborová muzea, koncertní haly a divadla, speciální knihovny a archivy
výzkumná vědecká a naučná centra, ústavy se speciálními laboratořemi, rozhlasová, televizní a divadelní studia, letiště a dopravní
terminály, speciální objekty těžkého průmyslu a energetiky (ocelárny, koksovny, jaderné elektrárny a podobně), veřejná
prostranství sídel s náročným městským komunikačním systémem a složitou technickou infrastrukturou s velmi vysokými dopravně
technickými nároky ve velmi složité dopravní a urbanistické situaci. Krajinářské stavby - obnova historických zahrad a parků
(objektů), zahradnické výstavy, soukromé zahrady obytného charakteru s nejvyšším standardem.

2 Oceněním v soutěži o návrh se rozumí situace, kdy návrh účastníka v soutěži o návrh byl oceněn udělením ceny dle soutěžních
podmínek dané soutěže o návrh.
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osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou
osobu v statutárním orgánu účastníka a vedoucí pobočky;
b)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek, a to ani ve vztahu ke spotřební dani;

c)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění;

d)

nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e)

není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
účastníka,

předložením odpovídajících dokladů uvedených v § 75 odst. 1 Zákona. Tyto doklady mohou být
nahrazeny předložením čestného prohlášení (§ 86 odst. 2 Zákona). Vzor takového čestného
prohlášení je přílohou P07 Soutěžních podmínek.
Zadavatel upozorňuje, že základní způsobilost dle písm. b), c) a d) tohoto bodu Soutěžních podmínek
musí účastníci Soutěže o návrh se sídlem mimo Českou republiku prokázat jak ve vztahu k České
republice, tak ve vztahu k zemi svého sídla.
- podmínku uvedenou v odst. 4.1.1 písm. c) Soutěžních podmínek výpisem z obchodního rejstříku
nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Tento
doklad může být nahrazen předložením čestného prohlášení (§ 86 odst. 2 Zákona). Vzor
takového čestného prohlášení je přílohou P07 Soutěžních podmínek;
- podmínku uvedenou v odst. 4.1.1 písm. d) Soutěžních podmínek živnostenským listem, výpisem
z živnostenského rejstříku nebo jiné evidence účastníka. Tento doklad může být nahrazen
předložením čestného prohlášení (§ 86 odst. 2 Zákona). Vzor takového čestného prohlášení je
přílohou P07 Soutěžních podmínek;
- podmínku uvedenou v odst. 4.1.1 písm. e) Soutěžních podmínek kopií osvědčení o autorizaci
osoby (Architekta), která bude autorem nebo spoluautorem soutěžního návrhu (členem
realizačního týmu), vydaného příslušnou komorou a seznamem členů realizačního týmu,
přičemž zkušenosti jednotlivých členů realizačního týmu, tj. Architekta a Projektanta dopravních
staveb, budou součástí předloženého portfolia dle odst. 4.4.3 Soutěžních podmínek. (Vyzvaní
účastníci dle odst. 4.3.1 Soutěžních podmínek v rámci portfolia dle odst. 4.4.3 Soutěžních podmínek
jsou povinni předložit pouze referenční návrhy k prokázání kvalifikace Architekta a Projektanta
dopravních staveb dle odst. 4.1.1. písm. e) Soutěžních podmínek).
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Pokud předloží žádost o účast / potvrzení účasti v Soutěži o návrh jako účastník více fyzických osob
společně, musí každá z těchto osob splňovat podmínky uvedené v odst. 4.1.1 písm. a) a b) Soutěžních
podmínek samostatně. Splnění ostatních podmínek účasti prokazují tyto osoby společně.
Pokud předloží žádost o účast / potvrzení účasti v Soutěži o návrh jako účastník více právnických osob
společně, musí každá z těchto osob splňovat podmínky uvedené v odst. 4.1.1 písm. a) až c)
Soutěžních podmínek samostatně. Splnění ostatních podmínek účasti prokazují tyto osoby společně.
Osoby prokazující splnění podmínky dle odst. 4.1.1 písm. e) se budou na soutěžím návrhu podílet jako
jeden z autorů nebo spoluautorů.
Zahraniční účastník prokazuje splnění podmínek účasti (kvalifikaci) podle odst. 4.1.1 písm. b) až e)
v Soutěži o návrh dle § 81 Zákona, tj. doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla
kvalifikace získána, a to v rozsahu požadovaném Soutěžními podmínkami.

4.3

Vyzvaní účastníci
Zadavatel vyzývá k účasti v Soutěži tyto účastníky:
1. Benthem Crouwel Architekten B.V., se sídlem Generaal Vetterstraat 61 1059BT Amsterdam, KVK
33219333;
2. gmp International GmbH, se sídlem Elbchaussee 139 22763 Hamburg, HRB 79167 Hamburg;
3. Albert Wimmer ZT-GmbH, se sídlem Flachgasse 53, A-1150 Wien, ATU 57262116.
(dále jen „Vyzvaný účastník“), kteří Zadavateli předloží ve lhůtě pro podání žádosti o účast tzv.
potvrzení účasti.
Vyzvaný účastník podává Zadavateli potvrzení účasti v Soutěži o návrh prostřednictvím elektronického
nástroje E-ZAK dostupného na https://zakazky.spravazeleznic.cz (dále jen „Elektronický nástroj“).
Při podání potvrzení účasti jsou účastníci Soutěže o návrh povinni postupovat dle přílohy
P28 Soutěžních podmínek.
Potvrzení účasti bude obsahovat níže uvedené části (dle vzoru P03):
- krycí list potvrzení účasti dle přílohy P03 Soutěžních podmínek;
- údaje o účastníkovi (jméno a příjmení/ název obchodní společnosti, adresa/ sídlo, e-mail, telefon,
web);
- dokumenty dle odst. 4.2 Soutěžních podmínek (mimo jiné vyplněné a podepsané čestné prohlášení
dle vzoru P07).

4.4

Žádosti o účast, jejich posouzení a snížení počtu účastníků
Účastník podává Zadavateli žádost o účast v Soutěži o návrh prostřednictvím Elektronického nástroje.
Při podání žádosti o účast jsou účastníci Soutěže o návrh povinni postupovat dle přílohy
P28 Soutěžních podmínek.
Žádost o účast bude obsahovat níže uvedené části (dle vzoru P02):
- krycí list žádosti o účast dle přílohy P02 Soutěžních podmínek;
- údaje o účastníkovi (jméno a příjmení / název obchodní společnosti, adresa / sídlo, e-mail, telefon,
web);
- dokumenty dle odst. 4.2 Soutěžních podmínek;
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- portfolio v rozsahu dle odst. 4.4.3 Soutěžních podmínek a zpracované dle vzoru P02 „Vzor Žádosti o
účast“.
Portfolio bude tvořit prezentace složená z minimálně tří (3) referenčních návrhů ke stavbě/
souboru staveb předložených v rámci prokázání splnění kvalifikace členů realizačního týmu dle
odst. 4.1.1 písm. e) podbod e2) a e3) a dále může účastník předložit dalších maximálně sedm
(7) buď
a)

architektonicko – urbanistických návrhů stavby / souboru staveb, které spadají do IV. nebo V.
kategorie náročnosti staveb dle tabulky uvedené v § 12 odst. 1 písm. b) Soutěžního řádu ČKA
nebo

b)

dopravních řešení k návrhu stavby / souboru staveb, které spadají do IV. nebo V. kategorie
náročnosti staveb dle tabulky uvedené v § 12 odst. 1 písm. b) Soutěžního řádu ČKA.

Zadavatel upozorňuje, že v případě, že účastník předloží celkově více než 10 referenčních návrhů
v rámci portfolia, musí jednoznačně označit, kterých maximálně 10 návrhů je uvedených pro
účely hodnocení portfolií dle odst. 4.4.5 Soutěžních podmínek. V případě, že tak neučiní, bude
Zadavatel hodnotit prvních 10 referenčních návrhů uvedených v portfoliu účastníka a k dalším
referenčním návrhům nebude přihlížet.
U každého referenčního návrhu bude uveden:
- autor návrhu;
- pozice autora v realizačním týmu účastníka (Architekt/Projektant dopravních staveb),
- místo návrhu (případně realizace, pokud k ní došlo),
- kategorie náročnosti stavby dle Soutěžního řádu ČKA,
- rok zpracování návrhu,
- výše investičních nákladů v Kč bez DPH3,
- informaci, zda se návrh vztahuje, k již realizované (dokončené) stavbě / souboru staveb, a pokud
ano, pak dále rok realizace a kontaktní údaje investora,
- v případě, že byl návrh oceněn v rámci soutěže o návrh, pak identifikaci této soutěže o návrh (název
soutěže o návrh a identifikace jejího zadavatele),
- dále bude uvedena plocha řešeného území, hrubá podlažní plocha, obestavěný prostor a stručná
textová zpráva charakterizující projekt.
Portfolio bude ve formátu .pdf.
Porota provede hodnocení předložených portfolií podle míry naplnění kritéria „celková urbanistickoarchitektonická kvalita návrhu včetně dopravního řešení“. Porota své závěry zapíše do
Protokolu o posuzování žádostí o účast a navrhne Zadavateli nejméně 3 a maximálně 9 z

3 Pro účely přepočtu investičních nákladů z jiné měny na CZK použijí účastníci kurzy devizového trhu stanovené ČNB ke dni
zahájení Soutěže o návrh (tj. ke dni odeslání oznámení o zahájení Soutěže o návrh k uveřejnění dle § 212 Zákona); kurzy
devizového trhu jsou dostupné zde: https://www.cnb.cz/en/financial-markets/foreign-exchange-market/central-bank-exchangerate-fixing/central-bank-exchange-rate-fixing/
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účastníků, kteří splnili uvedená kritéria v nejvyšší míře a kteří mají být vyzváni k podání soutěžních
návrhů.
Na základě stanoviska poroty Zadavatel přijme rozhodnutí o snížení počtu účastníků, vyzve účastníky
vybrané podle bodu 4.4.5 Soutěžních podmínek a Vyzvané účastníky dle 4.3.1 Soutěžních podmínek k
podání soutěžních návrhů a oznámí zbývajícím účastníkům své rozhodnutí o jejich vyloučení. Současně
všem účastníkům zašle Protokol o posouzení žádostí o účast.

4.5

Důsledky nesplnění podmínek k účasti v soutěži o návrh
Zadavatel je oprávněn vyzvat účastníka, který předložil žádost o účast (dle odst. 4.4.2 Soutěžních
podmínek) k doplnění či vysvětlení informací či dokumentů tvořících součást jeho žádosti o účast.
Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů nebo dokladů tvořících součást žádosti o
účast a může si je opatřovat také sám podle § 39 odst. 5 Zákona.
K vysvětlení či doplnění žádosti o účast bude účastníkovi Zadavatelem stanovena lhůta.
Pokud účastník ve stanovené lhůtě Zadavatelem požadované informace či dokumenty tvořící žádost o
účast nevysvětlí či nedoplní, popř. tak neučiní v plném rozsahu, bude Zadavatelem z účasti v Soutěži o
návrh vyloučen před jednáním poroty k hodnocení portfolií dle odstavce 4.4.5 Soutěžních podmínek.
Zadavatel je oprávněn vyzvat Vyzvaného účastníka (tj. účastníka dle odstavce 4.3.1 Soutěžních
podmínek) k doplnění či vysvětlení informací či dokladů tvořících součást jeho potvrzení účasti dle
odst. 4.3.3 Soutěžních podmínek, které Vyzvaný účastník předložil k prokázání splnění podmínek
účasti dle odstavce 4.1 Soutěžních podmínek.
K vysvětlení či doplnění bude vyzvanému účastníkovi Zadavatelem stanovena lhůta.
Pokud Vyzvaný účastník ve stanovené lhůtě Zadavatelem požadované informace či dokumenty
k prokázání splnění podmínek účasti dle odstavce 4.1 Soutěžních podmínek nevysvětlí či nedoplní,
popř. tak neučiní v plném rozsahu, může být Zadavatelem z účasti v Soutěži o návrh vyloučen před
výzvou k podání soutěžního návrhu dle odst. 4.4.6 Soutěžních podmínek.
Zadavatel vyloučí z účasti v Soutěži o návrh účastníka, který neprokáže splnění podmínek účasti dle
odstavce 4.1 Soutěžních podmínek.
Zadavatel je oprávněn vyzvat jakéhokoliv účastníka, který podal soutěžní návrh v 1. fázi Soutěže o
návrh či v 2. fázi Soutěže o návrh o vysvětlení jeho soutěžního návrhu.
Pokud by účastník na základě výzvy Zadavatele podaný soutěžní návrh nevysvětlil, či jej nevysvětlil
v požadovaném rozsahu a tato skutečnost by měla za následek potvrzení pochybností Zadavatele o
nesplnění závazných požadavků soutěžního zadání (viz odstavec 2.2.1 Soutěžních podmínek), může
být dotčený soutěžní návrh porotou vyřazen a Zadavatelem daný účastník následně ze Soutěže o
návrh vyloučen.
Pro vyloučení pochybností Zadavatel uvádí, že výzva dle odstavce 4.5.1, 4.5.2 a/ nebo 4.5.4 bude vůči
účastníkovi učiněna prostřednictvím Elektronického nástroje, a to vždy některou z osob Organizátora
Soutěže o návrh, která se neúčastní jednání poroty a není s porotou, jakkoliv spojena tak, aby
v průběhu Soutěže o návrh nemohly vzniknout jakékoliv pochybnosti o porušení zásady anonymity.
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4.6

Podmínky pro uzavření smluv na plnění následných zakázek
Účastník, který bude na základě výsledků JŘBU vyzván k uzavření smluv na plnění Následné zakázky
č. 1 a Následné zakázky č. 2 Zadavateli:
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a)

předloží originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění podmínek účasti v
Soutěži o návrh uvedených v odst. 4.1 Soutěžních podmínek, pokud je již nemá Zadavatel
k dispozici;

b)

případně na základě výzvy Zadavatele doloží, pokud bude právnickou osobu, dokumenty
k identifikaci skutečného majitele účastníka (v rozsahu specifikovaném v dané výzvě, a to ve
smyslu § 122 odst. 5 Zákona), pokud Zadavatel nebude schopen zjistit informace o skutečném
majiteli účastníka z evidence údajů o skutečných majitelích.
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5

Soutěžní návrh

5.1

Náležitosti soutěžního návrhu – 1. fáze soutěže o návrh
Soutěžní návrh v 1. fázi Soutěže o návrh bude závazně obsahovat:
- grafickou část na 6 panelech formátu 1000 x 1400 mm (B0 nastojato) obsahující grafické vyjádření
návrhu (viz odstavec 5.2);
- textovou část, která bude obsažena na panelech (viz odstavec 5.3);
- virtuální průlet řešeným územím a objektem v doporučené trajektorii (dle podkladu P15) ve formátu
*.mp4 v rozlišení FULL HD (1920x1080) 30FPS, délka minimálně 90, maximálně 120 sekund na
nosiči CD/DVD;
- další dokumenty tvořící část soutěžního návrhu (viz odstavec 5.4);

5.2

Grafická část
Panel 1 bude závazně obsahovat:
a)

Situaci širších vztahů;

b)

Anotaci popisující základní myšlenky návrhu;

c)

Bilanci základních zastavěných a nezastavěných ploch, ploch zpevněných a nezpevněných, HPP a
obestavěného prostoru dle P05;

d)

Zákres do leteckého snímku dle P11;

přičemž se doporučuje, aby:
e)

situace širších vztahů byla zpracována v měřítku 1:5000;

f)

anotace byla zpracována v rozsahu cca 1000 znaků včetně mezer;

g)

na panelu byla umístěna další zobrazení návrhu dle uvážení účastníků.

Panel 2 bude závazně obsahovat:
a)

Celkovou situaci řešeného území v měřítku 1:1000 (vč. legendy);

b)

Průvodní text popisující urbanistické, architektonicko-konstrukční a dispoziční řešení, energetickou
koncepci, předpokládané řešení technologických zařízení, etapizaci a předpokládané náklady na
stavbu a náklady životního cyklu stavby dle P08;

přičemž se doporučuje, aby:
c)

průvodní text byl zpracován v rozsahu cca 4800 znaků včetně mezer;

d)

na panelu byla umístěna další zobrazení objasňující koncepci řešení, konstrukční řešení, řešení
veřejných prostranství, řešení modrozelené infrastruktury a možnosti etapizace výstavby.

Panely 3 a 4 budou závazně obsahovat:
a)

Půdorysy 1. PP, 1. NP, 2. NP, popř. dalších podlaží nebo půdorysy typických podlaží (vč. legendy
místností s výměrami místností);

přičemž se doporučuje, aby:
b)

půdorysy byly zpracovány v měřítku 1:500;

c)

jeden z panelů obsahoval axonometrii provozně-dispozičního schématu osobního nádraží.
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Panel 5 bude závazně obsahovat:
a)

Typické řezy objektem (2 příčné; 1 podélný), ze kterého bude jednoznačně vyplývat splnění
požadavku 2. 2. 1 písm. b);

b)

Pohledy;

c)

Vizualizace návrhu (libovolnou grafickou technikou).

přičemž se doporučuje, aby:
d)

řezy objektem byly zpracovány v měřítku 1:500;

e)

pohledy byly zpracovány v měřítku 1:500;

f)

vizualizace zobrazovaly alespoň 1 pohled do interiéru (odbavovací hala, nástupiště) a alespoň 1
pohled do přednádraží a 1 do zanádraží, a to z pohledu chodce.

Panel 6 bude závazně obsahovat:
a)

Celková situace dopravního řešení v měřítku 1:500;

b)

Průvodní text popisující dopravní řešení;

přičemž se doporučuje, aby:
c)

v situaci dopravního řešení byla odlišena vozovka dle omezení vjezdu (všechna vozidla, pouze bus,
pouze zásobování atd.) a dále vyznačeny nástupní hrany zastávek MHD (odlišit tram, bus
městský/dálkový); odstavná místa pro městský bus, příp. tramvaj; parkovací stání (krátkodobá/
dlouhodobá, pro navržené objekty); trasy pro cyklisty; přechody pro chodce; přístupy na
nástupiště, vchody do odbavovací budovy;

d)

průvodní text byl zpracován v rozsahu cca 2400 znaků včetně mezer;

e)

na panelu byla umístěna další zobrazení objasňující koncepci dopravního řešení.

Zadavatel doporučuje odevzdat grafickou část na panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely
(např. Kapa deska, Forex aj.)
Zadavatel doporučuje uspořádat jednotlivé soutěžní panely dle podkladu P04 – Vzor soutěžních
panelů. Umístění závazných obsahových náležitostí na jiný než požadovaný panel, se bude považovat
za porušení závazných požadavků soutěže o návrh podle odst. 5.9 Soutěžních podmínek.

5.3

Textová část
Zadavatel doporučuje, aby textová část obsahovala textové vyjádření návrhu (průvodní zprávu) v
rozsahu cca 7200 znaků vč. mezer a bilanci výměr a počtů. V textu bude samostatně popsáno:
- urbanistické řešení;
- architektonicko-konstrukční a dispoziční řešení;
- dopravní řešení;
- energetická koncepce stavby;
- řešení technologických zařízení;
- etapizace;
- náklady na stavbu;
- náklady životního cyklu stavby.
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Textová část bude zobrazena na soutěžních panelech spolu s grafickou částí (viz odstavec 5.2.2 a
5.2.5 – tj. na panelu 2 a na panelu 6).
Textová část může obsahovat další doplňující informace a technické specifikace návrhu formou textu,
tabulek, obrázků, skic či schémat upřesňujících princip řešení a technické upřesnění návrhu.

5.4

Další dokumenty tvořící část soutěžního návrhu
Soutěžní návrh účastníka bude dále obsahovat níže uvedené dokumenty:
a)

dokument označený „obálka autor“, který bude obsahovat údaje dle podkladu P06 (fyzická
osoba/společnost, adresa, e-mail, telefonní spojení – mobil, ID datové schránky, aj.);

b)

podepsané licenční ujednání o autorských právech (viz odst. 11.1);

c)

anotaci z panelu 1 ve formátu *.doc nebo *.docx;

d)

potvrzení o daňovém domicilu nebo jeho ekvivalent (v případě zahraničních účastníků).

Dokumenty dle odst. 5.4.1 budou Zadavateli odevzdány ve lhůtě pro podání soutěžních návrhů
digitálně prostřednictvím Elektronického nástroje.

5.5

Listinná a digitální podoba soutěžního návrhu
Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že účastník podá soutěžní návrh v 1. fázi Soutěže o návrh:
a)

v listinné podobě

Součástí soutěžního návrhu podávaného v listinné podobě bude:

b)

a1)

grafická část soutěžního návrhu (viz odstavec 5.2 Soutěžních podmínek); a

a2)

textová část soutěžního návrhu (viz odstavec 5.3 Soutěžních podmínek),

a3)

virtuální průlet řešeným územím a objektem na nosiči CD/DVD (viz odst. 5.1 Soutěžních
podmínek)4, a současně také

v digitální podobě

Součástí části soutěžního návrhu podávaného v digitální podobě budou
- povinně
b1)

další dokumenty tvořící část soutěžního návrhu (viz odstavec 5.4 Soutěžních podmínek);

a dále
- fakultativně (v případě, že účastník nepodá v rámci soutěžního návrhu podávaného v digitální

podobě níže uvedené dokumenty, nebude moci být uveden v rámci prezentace výsledků soutěže –
webové stránky Zadavatele a organizátora Soutěže o návrh, katalog, webové stránky ČKA )

Zadavatel požaduje podání virtuálního průletu řešeným územím a objektem v listinné podobě na nosiči CD/DVD z důvodu
omezené kapacity, resp. limitovaného objemu dat, který lze vložit do Elektronického nástroje.
4
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b2)

grafická část soutěžního návrhu (viz odstavec 5.2 Soutěžních podmínek) ve formátu *.pdf v
rozlišení 300 dpi pro publikování soutěžního návrhu na webu, popř. v katalogu Soutěže o
návrhu;

V případě jakéhokoliv rozporu mezi částmi soutěžního návrhu podávanými účastníkem jak v digitální,
tak v listinné podobě, je v případě grafické a textové části soutěžního návrhu rozhodující listinná
podoba soutěžního návrhu, ve zbývajících částech soutěžního návrhu pak digitální (elektronická)
podoba soutěžního návrhu.
Část soutěžního návrhu v digitální podobě musí být podána prostřednictvím Elektronického
nástroje. Účastník nebo Vyzvaný účastník, který má v úmyslu podat soutěžní návrh, je povinen
zaregistrovat se na výše uvedené adrese Elektronického nástroje. Podání části soutěžního návrhu
v digitální podobě je možné až po registraci a přihlášení do elektronického nástroje

5.6

Označení návrhu a jeho částí, obal soutěžního návrhu
Části soutěžního návrhu v 1. fázi Soutěže o návrh podávané v listinné podobě (viz odstavec 5.5.1
písm. a) Soutěžních podmínek) je doporučeno označit následovně:
- v pravém dolním rohu rámečkem 3×3 cm, do kterého sekretář Soutěže o návrh vyznačí identifikační
číslo návrhu;
- v levém dolním rohu rámečkem 3×3 cm, do kterého sekretář Soutěže o návrh vyznačí pořadové
číslo části návrhu. ;
- v dolní části uprostřed textem „NOVÉ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ BRNO - 1. FÁZE / BRNO NEW MAIN TRAIN
STATION – 1st PHASE“ .
Uvedené požadavky na označení návrhu a jeho částí se stanovují jako doporučující; pokud však zvolí
účastník jinou formu označení, nesmí jí být ohrožena anonymita Soutěže o návrh a srozumitelnost
návrhu.
Části soutěžního návrhu v 1. fázi Soutěže o návrh podávané v listinné podobě (viz odstavec 5.5.1
písm. a) Soutěžních podmínek) by měl účastník ve vlastním zájmu vložit do pevného a zalepeného
obalu chránícího návrh proti poškození a zabezpečeného proti otevření s nápisem „NEOTEVÍRAT –
SOUTĚŽNÍ NÁVRH – NOVÉ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ BRNO - 1. FÁZE“ / „DO NOT OPEN – COMPETITION
PROPOSAL - BRNO NEW MAIN TRAIN STATION – 1st PHASE“.
Požadavky na obal jsou doporučující, Zadavatel však nenese odpovědnost za to, že návrhy bez
řádného označení na obalu nebudou doručeny na místo podání soutěžních návrhů a za to, že porota
nebude schopna poškozené soutěžní návrhy hodnotit.

5.7

Náležitosti soutěžních návrhů – 2. fáze soutěže o návrh
Požadavky a doporučení týkající se náležitostí soutěžních návrhů ve 2. fázi Soutěže o
návrh budou upřesněny ve výzvě k účasti v 2. fázi Soutěže o návrh. Předpokládá se, že
soutěžní návrh bude ve 2. fázi Soutěže o návrh složen z:
- grafické části (9 panelů formátu 1000x1500 mm) podrobněji zobrazující urbanisticko-dopravněarchitektonické řešení návrhu,
- textové části podrobněji popisující urbanistické, architektonicko-konstrukční a dispoziční řešení,
dopravní řešení, energetickou koncepci stavby, řešení technologických zařízení, etapizaci výstavby a
předpokládané náklady na stavbu a náklady životního cyklu stavby,
- virtuálního průletu řešeným územím a objektem v předepsané trajektorii, formátu, rozlišení a délce,
- fyzického vkládacího modelu návrhu,
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- dalších požadovaných dokumentů (údaje o účastníku Soutěže o návrh, indikativní cenové nabídky za
plnění předmětu Následné zakázky č. 1 a za plnění předmětu Následné zakázky č. 2).
Označení částí soutěžních návrhů podávaných v listinné podobě a obalů soutěžních návrhů pro 2. fázi
Soutěže o návrh bude specifikováno ve výzvě pro podání soutěžních návrhů ve 2. fázi Soutěže o
návrh, nicméně bude stanoveno přiměřeně dle v rozsahu odst. 5.6 Soutěžních podmínek.
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5.8

Podmínky anonymity soutěžního návrhu
Soutěžní návrhy budou prezentovány anonymně. Žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami výslovně
uvedenými v těchto Soutěžních podmínkách) nesmí obsahovat jméno a podpis účastníka či heslo ani
jinou grafickou značku, která by mohla vést k identifikaci účastníka a tím k porušení anonymity.
Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou zasílaných částí soutěžních
návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele:
Česká komora architektů
Josefská 6
118 00 Praha 1 - Malá Strana
Pokud bude část soutěžního návrhu zasílána poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek z území
mimo Českou republiku, uvede účastník, vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele, jako
adresu odesílatele název a adresu profesního sdružení, v němž je podle práva platného v zemi
odesílatele evidován, nebo jiné veřejné organizace, s níž se o tomto postupu dohodne.
Zadavatel vyloučí ze Soutěže o návrh účastníka, u jehož návrhu přezkušovatel a sekretář Soutěže o
návrh při kontrole soutěžních návrhů nebo porota při hodnocení soutěžních návrhů zjistí porušení
podmínek anonymity návrhu.
Soutěžní návrhy vyřazené porotou z posuzování z důvodu porušení anonymity nebudou hodnoceny ani
mimo Soutěž o návrh.

5.9

Důsledky nesplnění požadavků na soutěžní návrhy
Soutěžní návrhy, které poruší kterýkoliv ze závazně stanovených požadavků uvedených v
odst. 2.2.1, 5.1 (závazné náležitosti soutěžního návrhu pro 1. fázi Soutěže o návrh), 5.2
(závazné obsahové náležitosti jednotlivých panelů v grafické části) a 12.1 (jazyk soutěže)
nebo poruší požadavky na zachování anonymity Soutěže o návrh, porota vyřadí
z posuzování a Zadavatel následně účastníka vyloučí z účasti v Soutěži o návrh. V případě,
že se jedná o dílčí formální odchylky, jimiž není snížena srozumitelnost soutěžního návrhu, není
ohrožena anonymnost soutěžního návrhu a jimiž není návrh zvýhodněn, může porota postupovat
podle § 10 odst. 6 písm. a) Soutěžního řádu ČKA a rozhodnout čtyřpětinovou většinou svých řádných
členů o ponechání návrhu v Soutěži o návrh.
Soutěžní návrhy vyřazené porotou z posuzování z důvodu nesplnění náležitostí soutěžního návrhu
nebudou hodnoceny ani mimo Soutěž o návrh.
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6

Dostupnost soutěžních podmínek, soutěžní
podklady, vysvětlení soutěžních podmínek

6.1

Dostupnost soutěžní dokumentace
Soutěžní podmínky, včetně všech jejích příloh, jsou ode dne zveřejnění oznámení o zahájení Soutěže o
návrh dostupné na profilu Spoluzadavatele č. 1, který je dostupný na webové stránce
https://zakazky.spravazeleznic.cz.

6.2

Soutěžní podklady
Zadavatel poskytuje účastníkům tyto podklady v digitální podobě v následujících formátech:
- P01 – Zadání (*.pdf)
- P02 – Vzor Žádosti o účast (*.pdf, *.doc, *.docx)
- P03 – Vzor Potvrzení účasti (*.pdf, *.doc, *.docx)
- P04 – Vzor soutěžních panelů – 1. fáze (*.pdf*, .dwg)
- P05 – Vzor tabulky bilancí a základních výměr (*.xls, *.xlxs)
- P06 – Vzor údajů o účastníku soutěže/dokument „obálka autor“ (*.pdf, *.doc, *.docx)
- P07 – Vzor čestného prohlášení (*.pdf, *.doc, *.docx)
- P08 – Vzor tabulky – Odhad nákladů na realizaci – 1. fáze (*.xls, *.xlxs)
- P09 – Vzor pro tabulku nabídkové ceny následné zakázky č. 2 – 2. fáze (*.xls, *.xlxs)
- P10 – Řešené území (*.dwg, *.pdf)
- P11 – Podklady pro zákres – 1. fáze (*.jpg)
- P12 – Mapové podklady k území – polohopis, výškopis, katastr, ortofotomapa (*.dgn, *.dwg, *.pdf)
- P13 – 3D model města (*.skp)
- P14 – Podklad pro vkládací model (*.skp)
- P15 – Trajektorie pro virtuální průlet – 1. fáze (*.pdf)
- P16 – Výřez z Územně analytických podkladů z roku 2016 (*.pdf)
- P17 – Výřez z Územního plánu města Brna (*.pdf)
- P18 – Technické řešení kolejiště, Studie proveditelnosti ŽUB – varianta Ab (*.dwg, *.pdf)
- P19 – Územní studie s regulačními prvky Jižní čtvrť (*.dwg, *.pdf)
- P20 –Protipovodňová opatření – DUR, studie přírodě blízkých PPO(*.pdf, *.dwg)
- P21 – Stavební program – SŽDC a Brno (*.pdf)
- P22 – Přepravní analýza nového hlavního nádraží v Brně pro stavbu „Železniční uzel Brno“ (*.pdf)
- P23 – Nezávazný návrh smlouvy na plnění předmětu Následné zakázky č. 1 *.pdf)
- P24 – Nezávazný návrh smlouvy na plnění předmětu Následné zakázky č. 2 (*.pdf)
- P25 – EZAK – manuál dodavatele (*.pdf)
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- P26 – Schéma autobusových stání (*.pdf)
- P27 – Schéma Severojižního kolejového diametru (*.dwg, *.pdf)
- P28 – Průvodce bezpečným odevzdáním (*.pdf)
Účastníci se zavazují, že podklady využijí výhradně pro rozhodování o účasti v Soutěži o návrh a k
vypracování soutěžního návrhu. Po zpracování soutěžního návrhu provede účastník jejich likvidaci.
V případě porušení této povinnosti může Zadavatel požadovat po účastníkovi zaplacení pokuty ve výši
50.000,- Kč.
Zadavatel dále uvádí, že vzhledem k velkému rozsahu podkladů, byl proveden výběr relevantních částí
jednotlivých podkladů, které jsou shledány pro soutěžní návrh jako dostačující. Zadavatel nadto níže
uvádí výčet odkazů, kde je možné se seznámit s kompletní dokumentací některých výše uvedených
soutěžních podkladů:
- ad P16 – https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestkaprimatorky/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/uzemne-analyticke-podklady-2016/
- ad P17 – https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestkaprimatorky/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upmb/uplne-zneni/
- ad P18 – https://europointbrno.cz/studie-proveditelnosti/ a https://europointbrno.cz/ke-stazeni/
- ad P19 – https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestkaprimatorky/odbor-uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/uzemni-studie-jizni-ctvrt/
Dále jsou informativně uvedeny odkazy na některé územně plánovací podklady:
- Výškové zónování v Městské památkové rezervaci – https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistratmesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-uzemniho-planovani-arozvoje/dokumenty/upp/vyskove-zonovani-v-mpr-a-jejim-ochrannem-pasmu/
- Projekt Tramvaj Plotní – https://www.brno.cz/strategickeprojekty/tramvaj-plotni/

6.3

Vysvětlení soutěžních podmínek (dotazy)
Účastníci mohou podávat žádosti o vysvětlení soutěžní dokumentace (těchto Soutěžních podmínek a
související dokumentace) pouze písemně, a to prostřednictvím Elektronického nástroje ve lhůtách
uvedených v odst. 9.4.
Vysvětlení soutěžní dokumentace bude s textem žádosti (dotazem) bez identifikace účastníka
zveřejněno na profilu Spoluzadavatele č. 1 (Elektronický nástroj). Zadavatel může podat vysvětlení
soutěžní dokumentace také bez předchozí podané žádosti.
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Kritéria hodnocení

7.1

Kritéria hodnocení – 1. fáze
Pro hodnocení návrhů v 1. fázi Soutěže o návrh budou soutěžní návrhy vyhodnoceny na základě
kritéria komplexní kvality soutěžního návrhu spočívajícího v:
a)
b)
c)
d)

funkčnosti a realizovatelnosti soutěžního návrhu,
míře naplnění soutěžního zadání,
urbanistické a architektonické kvalitě soutěžního návrhu,
kvalitě dopravního řešení spočívající v bezkolizním řešení všech druhů dopravy a efektivnosti
přestupních vazeb,
e) vazbě na okolní urbánní a krajinné struktury z hlediska topografie a kvality životního prostředí.

7.2

Kritéria hodnocení – 2. fáze
Pro hodnocení návrhů ve 2. fázi Soutěže o návrh se kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy
vyhodnoceny na základě kritéria komplexní kvality soutěžního návrhu spočívajícího v:
a)
b)
c)
d)

funkčnosti a realizovatelnosti soutěžního návrhu,
míře naplnění soutěžního zadání,
urbanistické a architektonické kvalitě soutěžního návrhu,
kvalitě dopravního řešení spočívající v bezkolizním řešení všech druhů dopravy a efektivnosti
přestupních vazeb,
e) vazbě na okolní urbánní a krajinné struktury z hlediska topografie a kvality životního prostředí,
f) zohlednění připomínek a doporučení soutěžní poroty v soutěžním návrhu,
g) hospodárnosti realizace a provozu.

7.3

Hodnocení návrhu porotou
Míru naplnění kritérií, kterou nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností
a odborných znalostí jejích jednotlivých členů. Tento způsob posouzení soutěžních návrhů je plně v
diskreci poroty a dle odst. 12.3.2 účastníci Soutěže o návrh svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto
způsobem hodnocení.
Dle § 8 odst. 9 Soutěžního řádu ČKA porota může, vyžaduje-li to povaha odevzdaných soutěžních
návrhů, přizvat s předchozím souhlasem Zadavatele ke své práci odborníky, kteří se nadále účastní
těch částí jednání poroty, k nimž byli přizváni, avšak pouze s hlasem poradním.
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8

Ceny, odměny a náhrady výloh spojených
s účastí v soutěži o návrh

8.1

Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži o návrh
Celková částka na ceny a náhrady výloh v Soutěži se stanovuje ve výši 47 500 000,-Kč (slovy: čtyřicet
sedm milionů pět set tisíc korun českých).

8.2

Ceny
Porota je oprávněna v Soutěži o návrh udělit celkem 3 ceny v níže uvedené výši a těmito ocenit 3
soutěžní návrhy.
První cena se stanovuje ve výši

6 000 000,-Kč (slovy: šest miliónů korun českých)

Druhá cena se stanovuje ve výši 5 000 000,-Kč (slovy: pět miliónů korun českých)
Třetí cena se stanovuje ve výši

8.3

4 000 000,-Kč (slovy: čtyři milióny korun českých)

Odměny
Zadavatel neudělí žádné odměny.

8.4

Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži o návrh
Účastníkovi 1. fáze Soutěže o návrh, který podá soutěžní návrh a jehož soutěžní návrh bude porotou
hodnocen, bude přiznána částka ve výši 2 500 000,-Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých).
Účastníkovi 2. fáze Soutěže o návrh, který podá soutěžní návrh a jehož soutěžní návrh bude porotou
hodnocen a nebude oceněn první, druhou, nebo třetí cenou, bude přiznána částka ve výši 2 500 000,Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých).

8.5

Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn,
popřípadě neudělení některých cen a odměn
Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 ve spojení s § 12 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA může porota,
ve výjimečných případech rozhodnout, že některé z vypsaných cen neudělí a částky na ně určené
nerozdělí nebo rozdělí jiným způsobem. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do
Protokolu o průběhu soutěže, spolu se záznamem o hlasování řádných členů poroty.
Oprávnění poroty dle odstavce 8.5.1 Soutěžních podmínek se netýká náhrad výloh spojených s účastí
v Soutěži o návrh (viz odstavec 8.4.1 Soutěžních podmínek), která bude vždy udělena všem
účastníkům 1. fáze Soutěže o návrh a účastníkovi 2. fáze Soutěže o návrh, jehož návrh nebude
oceněn první, druhou, nebo třetí cenou, pokud byl jejich soutěžní návrh porotou hodnocen.

8.6

Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži o návrh
Ceny a náhrady výloh udělené v Soutěži o návrh nepodnikajícím fyzickým osobám budou podle § 36
odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z
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příjmu ve výši 15 %, která bude Spoluzadavatelem č. 1 podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového
řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.
Ceny a náhrady výloh udělené v Soutěži právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám budou
podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a
zdaněny právnickou osobou, resp. podnikající osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.
Ceny a náhrady výloh udělené účastníkům neplatícím daně v ČR budou vyplaceny v plné výši. Daň z
příjmu odvedou dle právních předpisů platných a účinných v místě svého daňového domicilu, který
musí v soutěžním návrhu doložit potvrzením o daňovém domicilu nebo jeho ekvivalentem.
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9

Průběh soutěže o návrh

9.1

Projednání soutěžních podmínek před vyhlášením Soutěže o návrh
Soutěžní podmínky byly projednány porotou Soutěže o návrh na jejím ustavujícím zasedání dne
17. 07. 2020 a následně odsouhlaseny hlasováním per rollam ke dni 5. 8. 2020. Písemné potvrzení
souhlasu je k dispozici u Zadavatele.
Soutěžní podmínky byly schváleny Spoluzadavatelem č. 1 dne 27. 8. 2020 a Spoluzadavatelem č. 2
dne 26. 8. 2020.
ČKA vydala k podmínkám potvrzení regulérnosti dne 18. 8. 2020 dopisem č. j. 534-2020/DM/Ze.

9.2

Zahájení Soutěže o návrh
Soutěž o návrh je zahájena dnem odeslání oznámení o zahájení Soutěže o návrh k uveřejnění
způsobem dle § 212 Zákona do Věstníku veřejných zakázek (http://www.isvz.cz) a do Úředního
věstníku Evropské unie (http://ted.europa.eu).
Soutěžní podmínky jsou ode dne zveřejnění oznámení o zahájení Soutěže o návrh dostupné na profilu
Spoluzadavatele č. 1, který je dostupný na webové stránce https://zakazky.spravazeleznic.cz.
Zadavatel (zástupce zadavatele) komunikuje s Vyzvanými účastníky v souladu s § 211 odst. 1 zákona
zásadně písemně. Písemná komunikace mezi Zadavatelem (zástupcem zadavatele) a účastníkem musí
probíhat elektronicky (s výjimkou případů podle § 211 odst. 3 zákona), a to zejména prostřednictvím
certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK.
Pro komunikaci se Zadavatelem (zástupcem zadavatele) prostřednictvím elektronického nástroje je
účastník povinen zaregistrovat se na adrese elektronického nástroje:
https://zakazky.spravazeleznic.cz/registrace.html.

9.3

Prohlídka soutěžního místa
Pro zájemce bude zorganizována prohlídka soutěžního místa, a to dne 11. 09. 2020 a 13. 11. 2020 s
výkladem Zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je ve 13:00, a to před budovou Dolního nádraží na
Rosické ulici v Brně.
Případná změna data konání prohlídky soutěžního místa bude uveřejněna v průběhu Soutěže o návrh
způsobem dle odstavce 9.4, nejpozději však 10. den před původně plánovaným termínem prohlídky.
Na prohlídce soutěžního místa lze požadovat vysvětlení k soutěžnímu místu, Zadavatel podá vysvětlení
na místě a zajistí, aby úplný přepis žádosti a vysvětlení byl zveřejněn spolu s dalšími vysvětleními
soutěžních podmínek dle odstavce 9.4.

9.4

Vysvětlení Soutěžních podmínek
Účastníci mohou požadovat prostřednictvím žádosti podané prostřednictvím Elektronického nástroje
vysvětlení Soutěže o návrh, a to:
a)
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nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast v Soutěži o návrh
v části podání žádosti o účast/potvrzení účasti;
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Zadavatel zveřejní odpověď k žádosti účastníka prostřednictvím Elektronického nástroje, včetně
přesného znění žádosti účastníka (bez jeho identifikace) nejpozději do 5 pracovních dnů před
uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast/potvrzení účasti.
b)

nejpozději 17 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů v 1. fázi Soutěže
o návrh, pokud se dotaz účastníka týká Soutěže o návrh v části podání soutěžního návrhu v 1. fázi
Soutěže o návrh;
Zadavatel zveřejní odpověď k žádosti účastníka prostřednictvím Elektronického nástroje, včetně
přesného znění žádosti účastníka (bez jeho identifikace) nejpozději do 14kalendářních dnů před
uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů v 1. fázi Soutěže o návrh.

c)

nejpozději 17 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů v 2. fázi Soutěže
o návrh, pokud se dotaz účastníka týká Soutěže o návrh v části podání soutěžního návrhu v 2. fázi
Soutěže o návrh.
Zadavatel zveřejní odpověď k žádosti účastníka Soutěže o návrh prostřednictvím Elektronického
nástroje, včetně přesného znění žádosti účastníka (bez jeho identifikace) nejpozději do 5
pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů v 2. fázi Soutěže o návrh.

Požádá-li účastník soutěže o vysvětlení soutěžních podmínek Soutěže o návrh později, než je uvedeno
v odst. 9.4.1 písm. a) nebo b) nebo c) soutěžních podmínek Soutěže o návrh, není Zadavatel povinen
vysvětlení poskytnout a uveřejnit vysvětlení dotazu vztahujícího se k soutěžním podmínkám na profilu
Zadavatele.
Rozhodne-li se však Zadavatel poskytnout vysvětlení na žádost či dotaz účastníka i přes skutečnost, že
k tomu dle Zákona a dle odst. 9.4.2 není povinen, tak je vždy povinen dodržet ustanovení § 144 odst.
2 Zákona a lhůtu pro podání návrhů přiměřeně prodloužit.
Zadavatel je oprávněn zveřejnit vysvětlení k organizačním aspektům Soutěže o návrh, k předmětu
Soutěže o návrh či k Soutěžním podmínkám i bez podané žádosti účastníka (tj. z vlastní iniciativy).
V takovém případě Zadavatel zveřejní takové vysvětlení prostřednictvím Elektronického nástroje, a to
ve lhůtách obdobně jako by tímto vysvětlením podával vysvětlení k žádosti účastníka (viz odstavec
9.4.1 Soutěžních podmínek).

9.5

Odevzdání žádostí o účast
Žádosti o účast a potvrzení účasti (v případě Vyzvaných účastníků) se podávají prostřednictvím
Elektronického nástroje (profil Spoluzadavatele č. 1) v následující lhůtě:
do 25. 09. 2020 do 17:00 hod.
Účastník musí být pro elektronické podání žádosti o účast registrován v Elektronickém nástroji
(https://zakazky.spravazeleznic.cz/). Upozorňujeme, že provozovatel Elektronického nástroje si může
vyhradit ke schválení registrace 3 pracovní dny.
Účastník je povinen při podání žádosti o účast a potvrzení účasti postupovat dle přílohy P28
Soutěžních podmínek.
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Zadavatel posoudí informace a dokumenty obsažené v žádosti o účast a v potvrzení účasti z hlediska
splnění podmínek účasti uvedených v odst. 4.1 Soutěžních podmínek
Porota posoudí žádosti o účast z hlediska kvality referenčních návrhů uvedených v portfoliích (viz odst.
4.4.3 Soutěžních podmínek) a navrhne Zadavateli výběr účastníků k podání soutěžních návrhů do 1.
fáze Soutěže o návrh (viz odst. 4.4.5 Soutěžních podmínek).
Zadavatel vyzve vybrané účastníky k podání soutěžních návrhů do 1. fáze Soutěže o návrh a informuje
účastníky, kteří vybráni nebyli a byli tak z tohoto důvodu vyloučeni z další účasti v Soutěži o návrh, a
to do 30. 10. 2020. Tímto datem počíná běžet lhůta pro podání návrhů v 1. fázi Soutěže o návrh.

9.6

Odevzdání soutěžních návrhů v 1. fázi Soutěže o návrh
Účastník podá Zadavateli soutěžní návrh do 1. fáze Soutěže o návrh v listinné a digitální podobě
v rozsahu dle odstavce 5.5.1 Soutěžních podmínek, a to ve lhůtě do dne 01. 02. 2021 do 15:00
hodin.
Části soutěžních návrhů v listinné podobě se podávají sekretáři Soutěže o návrh, na adrese Zelný
trh 331/13, 602 00 Brno, 1. patro, a to ve lhůtě pro podání soutěžních návrhů v listinné podobě
(viz odstavec 9.6.1 Soutěžních podmínek) kterýkoliv pracovní den od 9:00 hod. do 17:00 hod. a v
poslední den lhůty k podání soutěžního návrhu v listinné podobě od 9:00 hod. do 15:00 hod.
V případě odeslání části soutěžního návrhu odevzdávané v listinné podobě poštou nebo jinou veřejnou
přepravou zásilek je účastník ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byla část soutěžního návrhu
odevzdávaná v listinné podobě doručena na výše uvedenou adresu ve lhůtě dle odst. 9.6.1.
Osoba přebírající soutěžní návrh podávaný účastníkem v listinné podobě označí soutěžní návrh
pořadovým číslem, datem a časem převzetí. V případě osobního předání vydá účastníkovi potvrzení o
převzetí návrhu s údaji o datu a času převzetí.
Účastník zároveň podá Zadavateli prostřednictvím Elektronického nástroje soutěžní návrh do 1. fáze
Soutěže o návrh v digitální podobě v rozsahu dle odstavce 5.5.1 Soutěžních podmínek, a to ve
lhůtě uvedené v odst. 9.6.1 Soutěžních podmínek.
Účastník je povinen při podání soutěžního návrhu v digitální podobě postupovat dle přílohy P28
Soutěžních podmínek.
Účastníka, který odevzdá části soutěžního návrhu v digitální/listinné podobě ve lhůtě dle odstavce
9.6.3 Soutěžních podmínek, ale neodevzdá nebo podá soutěžní návrh v listinné/digitální podobě (tj.
vždy opačná možnost) po uplynutí lhůty dle odstavce 9.6.1 Soutěžních podmínek, Zadavatel vyloučí
z účasti v Soutěži o návrh. Při osobním předání má Zadavatel právo soutěžní návrh podávaný
v listinné podobě po uplynutí lhůty pro podání soutěžního návrhů dle odst. 9.6.1 nepřevzít.
Každý účastník může podat pouze jeden soutěžní návrh v 1. fázi Soutěže. Zadavatel nepřipouští
varianty soutěžního návrhu.

9.7

Kontrola splnění podmínek v 1. fázi Soutěže o návrh
Kontrolu splnění podmínek účasti v Soutěži o návrh provede Zadavatelem pověřená nezávislá osoba,
která provede kontrolu požadovaných dokumentů dle odst. 5.4.1 písm. a) až d) soutěžních podmínek
bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání soutěžních návrhů v 1. fázi Soutěže o návrh.
Pověřená osoba, která provede kontrolu splnění podmínek účasti v Soutěži o návrh, bude vázána
povinností mlčet tak, aby porota, včetně svých pomocných orgánů, hodnotila anonymní návrhy až do
okamžiku rozhodnutí poroty o konečném pořadí a rozdělení cen.
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Zadavatelem pověřená nezávislá osoba vypracuje z kontroly zprávu, kterou prostřednictvím sekretáře
Soutěže o návrh předloží porotě po rozhodnutí o konečném pořadí a rozdělení cen, a která bude
přiložena k Protokolu o průběhu soutěže.
Zadavatelem pověřená nezávislá osoba dále zajistí, aby další požadované části soutěžního návrhu
podávaného digitálně dle odst. 5.5.1 písm. b), byly označeny identifikačním číslem soutěžního návrhu,
pod kterým jsou hodnoceny soutěžní návrhy dle 9.8.2 a po rozhodnutí o konečném pořadí a rozdělení
cen byly předány porotě.

9.8

Přezkoušení návrhů v 1. fázi Soutěže o návrh
Přezkoušení soutěžních návrhů provedou přezkušovatelé ve spolupráci se sekretářem Soutěže o návrh
bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání soutěžních návrhů.
Sekretář soutěže o návrh po rozbalení soutěžních návrhů označí jednotlivé části návrhu identifikačním
číslem, pod kterým budou návrhy přezkoušeny a hodnoceny. Na základě rozhodnutí poroty či
Zadavatele mohou být čísla soutěžních návrhů změněna; nejpozději však do okamžiku zahájení
hodnocení soutěžních návrhů.
Přezkušovatelé a sekretář Soutěže o návrh zpracují z přezkoušení soutěžních návrhů Zprávu, kterou
předloží porotě a přiloží k Protokolu o průběhu soutěže.

9.9

Hodnotící zasedání poroty v 1.fázi Soutěže o návrh
Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů v 1. fázi Soutěže o návrh se stanovuje
předběžně na dny 11. 02. až 12. 02. 2021. Případná změna data konání hodnotícího zasedání bude
uveřejněna v průběhu Soutěže o návrh způsobem dle odst. 9.4.4 Soutěžních podmínek.

9.10

Výzva vybraným účastníkům k účasti ve 2. fázi Soutěže o návrh
Na základě rozhodnutí poroty zajistí Zadavatel vyzvání účastníků, jejichž soutěžní návrhy byly vybrány
v 1. fázi Soutěže o návrh, k účasti ve 2. fázi, a to v souladu s § 147 Zákona. Do 2. fáze Soutěže o
návrh se předpokládá výběr nejvýše 4 soutěžních návrhů.
Vyzvaní účastníci obdrží upřesnění Soutěžních podmínek pro 2. fázi Soutěže o návrh s doporučením
poroty k úpravě jejich soutěžních návrhů podaných v 1. fázi Soutěže o návrh.
Výzvu provede Zadavatelem pověřená nezávislá osoba, která provede kontrolu požadovaných
dokumentů dle odst. 5.4.1 Soutěžních podmínek.
Porotci, sekretář Soutěže o návrh, přezkušovatelé a přizvaní odborníci nebudou seznámeni se jmény
vyzvaných účastníků.

9.11

Odevzdání soutěžních návrhů v 2. fázi Soutěže o návrh
Pokyny pro odevzdávání soutěžních návrhů ve 2. fázi Soutěže o návrh obdrží dotčení účastníci ve
výzvě k podání soutěžních návrhů do 2. fáze Soutěže o návrh. Zadavatel předpokládá, že i v případě
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podávání soutěžních návrhů do 2. fáze Soutěže o návrh budou účastníci soutěžní návrh (v jeho části)
odevzdávat listinně a zároveň i digitálně.
Lhůta pro odevzdání soutěžního návrhu ve 2. fázi Soutěže o návrh bude upřesněna ve výzvě
k odevzdání návrhů ve 2. fázi Soutěže o návrh, nebude však kratší než dvanáct týdnů.
Každý účastník může podat pouze jeden soutěžní návrh v 2. fázi Soutěže. Zadavatel nepřipouští
varianty soutěžního návrhu.

9.12

Kontrola splnění podmínek v 2. fázi Soutěže o návrh
Zadavatelem pověřená nezávislá osoba před přezkoušením návrhů zajistí, aby část digitální podoby
soutěžního návrhu, která bude odevzdávaná digitálně a následně předávána porotě k posouzení a
hodnocení, byla označena pořadovým číslem soutěžního návrhu a byla předána přezkušovatelům
k přezkoušení.
Zadavatelem pověřená nezávislá osoba zároveň zajistí, aby část digitální podoby soutěžního návrhu,
která bude odevzdávaná digitálně a následně nebude předávána porotě k posouzení a hodnocení, byla
taktéž označena identifikačním číslem soutěžního návrhu, pod kterým budou soutěžní návrhy podané
do 2. fáze Soutěže o návrh hodnoceny a po rozhodnutí o konečném pořadí a rozdělení cen byla
předána porotě.

9.13

Přezkoušení návrhů v 2. fázi Soutěže o návrh
Přezkoušení soutěžních návrhů provedou přezkušovatelé ve spolupráci se sekretářem Soutěže o návrh
bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání soutěžních návrhů.
Sekretář Soutěže o návrh po rozbalení soutěžních návrhů označí jednotlivé části návrhu identifikačním
číslem, pod kterým budou návrhy přezkoušeny a hodnoceny. Na základě rozhodnutí poroty či
Zadavatele mohou být čísla soutěžních návrhů změněna; nejpozději však do okamžiku zahájení
hodnocení soutěžních návrhů.
Přezkušovatelé a sekretář Soutěže o návrh zpracují z přezkoušení soutěžních návrhů Zprávu, kterou
předloží porotě a přiloží k Protokolu o průběhu soutěže.

9.14

Hodnotící zasedání poroty v 2. fázi Soutěže o návrh
Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů v 2. fázi Soutěže o návrh bude upřesněno ve
výzvě k účasti v 2. fázi Soutěže o návrh. Případná změna data konání hodnotícího zasedání bude
uveřejněna v průběhu Soutěže o návrh způsobem dle odst. 9.4.4. Soutěžních podmínek.

9.15

Protokol o průběhu Soutěže o návrh
Ze všech zasedání poroty pořídí sekretář Soutěže o návrh, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou
poroty, Protokol o průběhu Soutěže o návrh, jehož správnost ověří svým podpisem všichni
členové poroty a potvrdí osoba zapisující.
Protokol o průběhu Soutěže o návrh obsahuje zejména:
- zápisy ze všech jednání poroty včetně záznamu hlasování;
- zprávu o vysvětlení Soutěžních podmínek v průběhu lhůty pro podání návrhů;
- zprávu o převzetí návrhů a přezkoušení návrhů;
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- doporučení Zadavateli k vyloučení účastníků ze Soutěže o návrh;
- seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů;
- záznam průběhu posouzení soutěžních návrhů včetně záznamu hlasování;
- písemné zhodnocení všech návrhů;
- rozhodnutí poroty o výběru návrhů pro 2. fázi Soutěže o návrh, eventuálně upřesnění podmínek pro
2. fázi Soutěže o návrh;
- údaje o účastnících a autorech a splnění podmínek účasti v Soutěži o návrh účastníky přiřazené k
číslům soutěžních návrhů;
- stanovisko poroty k výběru nejvhodnějších návrhů, ke stanovení jejich pořadí, k rozdělení cen a
náhrad výloh spojených s účastí v Soutěži o návrh, včetně jeho zdůvodnění a dalších doporučení
poroty;
- prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty;
- čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti porotců a osob odborníků přizvaných k hodnocení a
jiných zúčastněných osob na hodnocení.
Do Protokolu o průběhu Soutěže o návrh mohou být zaznamenány odlišné názory členů poroty,
jestliže o to tito členové výslovně požádají.

9.16

Rozhodnutí o výběru návrhu a jeho oznámení
Zadavatel je při výběru návrhu vázán stanoviskem poroty.
Zadavatel přijme rozhodnutí o výběru návrhu do 90-ti dnů od vydání stanoviska poroty.
Zadavatel může rozhodnout o novém posouzení soutěžních návrhů z důvodů uvedených v § 148 odst.
7 Zákona a § 11 odst. 1 Soutěžního řádu.
Zadavatel oznámí výsledek Soutěže o návrh a výběr návrhu na profilu zadavatele do 10 pracovních
dnů od přijetí konečného rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu. K oznámení připojí Protokol o
průběhu Soutěže o návrh.
Výsledek Soutěže o návrh bude zveřejněn po konečném rozhodnutí Zadavatele o výběru
nejvhodnějšího návrhu dalšími způsoby, kterými zveřejnil vyhlášení Soutěže o návrh.

9.17

Zpřístupnění soutěžních návrhů
Dnem zveřejnění oznámení výsledku Soutěže o návrh a Protokolu o průběhu Soutěže začíná běžet 15tidenní lhůta pro zpřístupnění soutěžních návrhů.

9.18

Ukončení Soutěže o návrh, zrušení Soutěže o návrh
Soutěž o návrh je ukončena dnem, kdy:
a)

všem účastníkům uplyne lhůta pro podání námitek proti výběru návrhu dle § 241 a násl. Zákona a
§ 13 Soutěžního řádu, pokud námitky nebyly podány;

b)

v případě podání námitek uplyne lhůta pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů
Zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dle § 251 odst. 2 nebo 3 Zákona, pokud
návrh není podán;
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c)

v případě podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele nabude právní moci
rozhodnutí o zastavení správního řízení či zamítnutí návrhu.

Zadavatel má právo Soutěž o návrh před konečným rozhodnutím poroty zrušit. V takovém případě je
Zadavatel povinen uhradit každému z účastníků, který prokáže, že rozpracoval nebo zpracoval
soutěžní návrh v 1.fázi soutěže o návrh, náhradu za zrušení Soutěže o návrh, ve výši poměrného
podílu z celkové částky určené na náhrady výloh v 1. fázi, maximálně však ve výši 2 500 000,- Kč
(slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). V případě 2. fáze soutěže o návrh je Zadavatel
povinen uhradit každému z účastníků, který prokáže, že rozpracoval nebo zpracoval soutěžní návrh
v 2.fázi soutěže o návrh, náhradu za zrušení Soutěže o návrh, ve výši poměrného podílu z celkové
částky určené pro ceny a náhrady výloh v 2. fázi, maximálně však ve výši 4 375 000,- Kč (slovy: čtyři
miliony tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých). Účastníci prokáží rozpracovanost doručením svého
soutěžního návrhu v digitální podobě (ve formátech v jakých je účastník zpracovával), prostřednictvím
Elektronického nástroje, a to do 15 dnů od zveřejnění Rozhodnutí o zrušení Soutěže o návrh.
Zadavatel proplatí náhradu za zrušení, na základě stanoviska poroty o míře rozpracovanosti návrhů,
do 50 dnů od zveřejnění zrušení Soutěže o návrh.

9.19

Proplacení cen a odměn spojených s účastí v soutěži o návrh
Náhrady výloh spojených s účastí v 1. fázi Soutěže o návrh budou účastníkům Soutěže o návrh, kteří
podají soutěžní návrh a jejichž návrh bude porotou hodnocen, vyplaceny nejpozději do 50 dnů od
pravomocného rozhodnutí o snížení počtu návrhů v Soutěži o návrh v souladu s § 147 Zákona nebo do
jednoho týdne od vydání rozhodčího nálezu, bylo-li vedeno rozhodčí řízení, a to ve výši uvedené
v odst. 8.4 Soutěžních podmínek.
Ceny budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od pravomocného rozhodnutí o výběru návrhu nebo do
jednoho týdne od vydání rozhodčího nálezu, bylo-li vedeno rozhodčí řízení, Zadavatel může vyplatit
ceny a jiné platby dříve.

9.20

Veřejná výstava soutěžních návrhů
Veřejná výstava soutěžních návrhů bude zahájena nejpozději do tří měsíců od zveřejnění oznámení o
výběru nejvhodnějších návrhů.
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10 Řešení rozporů
10.1

Námitky
Účastníci Soutěže o návrh mohou podávat námitky proti postupům Zadavatele v Soutěži o návrh v
souladu s částí třináctou Zákona a § 13 Soutěžního řádu ČKA.
Každý účastník Soutěže o návrh může do 15 dnů ode dne doručení oznámení o snížení počtu
účastníků a do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu podat Zadavateli
zdůvodněné námitky.
Námitky podává účastník písemně a musí v nich uvést, kdo je podává, proti kterému formálnímu
postupu poroty či úkonu Zadavatele námitky směřují, v čem je spatřováno porušení Soutěžních
podmínek a čeho se účastník domáhá.
Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 15 dnů od obdržení námitek odešle
účastníkovi písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje, či nikoliv, s uvedením důvodu.
Vyhoví-li Zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy a oznámí tuto
skutečnost všem účastníkům Soutěže o návrh. Pokud Zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí
účastníka v písemném rozhodnutí o možnosti podat návrh na zahájení rozhodčího řízení předsedovi
Stavovského soudu ČKA (v případě rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu) a návrh na zahájení
řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

10.2

Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
Návrh je nutné doručit Úřadu i Zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí Zadavatele o námitkách
nebo do 25 dnů od odeslání námitek účastníkem, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Náležitosti návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů Zadavatele a dalšího postupu účastníka se
řídí podle ustanovení § 249 a násl. Zákona.

Nové hlavní nádraží Brno / Soutěžní podmínky

43

11 Autorská práva
11.1

Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu účastník – autor
Zajištění ochrany autorských práv k návrhu prokáže účastník tak, že doloží níže uvedené dokumenty
dle odst. 5.4.1 písm. b) Soutěžních podmínek pro každou z následujících situací:
a)

je-li autor účastníkem Soutěže o návrh, čestné prohlášení autora o tom, že je účastníkem Soutěže o
návrh;

b)

je-li autor zaměstnancem účastníka Soutěže o návrh, čestné prohlášení autora o tom, že je
zaměstnancem účastníka Soutěže o návrh a že autor vytvořil nebo vytvoří předmětné dílo v rámci
plnění povinností v zaměstnání;

c)

je-li autor statutárním orgánem nebo společníkem účastníka (v případě, že je účastník právnickou
osobou), čestné prohlášení autora o tom, že je statutárním orgánem nebo společníkem
(akcionářem) účastníka Soutěže o návrh a že autor vytvořil nebo vytvoří předmětné dílo v rámci
plnění povinností vůči tomuto účastníku;

d)

je-li autor poddodavatelem účastníka/účastníků Soutěže o návrh, licenční smlouvu upravující
vypořádání autorských práv mezi autorem a účastníkem / účastníky Soutěže o návrh, z jejíhož
obsahu bude zcela zřejmé, že autor k dílu poskytuje účastníkovi výhradní, časově a teritoriálně
neomezenou licenci a zavazuje se touto licencí poskytovat služby související s předmětným dílem, a
to až do fáze splnění smlouvy na Následnou zakázku 1 nebo Následnou zakázku 2;

e)

je-li více účastníků Soutěže o návrh, kteří jsou zároveň autory, licenční smlouvu upravující
vypořádání autorských práv mezi autory návrhu, kteří jsou zároveň účastníky Soutěže o návrh,
přičemž z této smlouvy musí zcela jasným způsobem vyplývat, že licence na předmětné dílo pro
účely Soutěže o návrh bude zachována až do ukončení plnění smlouvy v Následující zakázce 1 nebo
Následující zakázce 2;

f)

je-li více účastníků Soutěže o návrh, kdy alespoň jeden z účastníků je právnickou osobou, licenční
smlouvu upravující vypořádání autorských práv mezi účastníky Soutěže o návrh, přičemž z této
smlouvy musí zcela jasným způsobem vyplývat, že licence na předmětné dílo pro účely Soutěže o
návrh bude zachována až do ukončení plnění smlouvy v Následující zakázce 1 nebo Následující
zakázce 2.

Pokud licenční smlouva upravuje vypořádání autorských práv tak, že svým obsahem pokrývá více výše
uvedených variant vztahů mezi autory a účastníkem/účastníky Soutěže o návrh, postačuje doložení
takové souhrnné licenční smlouvy, která naplňuje obdobně podmínky uvedené v odst. 11.1.1. a není
třeba pro každou pokrytou variantu dokládat samostatnou licenční smlouvu.

11.2

Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu účastník – zadavatel
Autoři soutěžních návrhů jsou nositeli osobnostních práv autorských ve smyslu § 2
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Autoři si podrží svá autorská práva, mohou své
soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením
svých soutěžních návrhů v rámci propagace Soutěže o návrh a jejích výsledků.
Oceněné soutěžní návrhy se stávají majetkem Zadavatele. Autoři těchto soutěžních návrhů udělují
Zadavateli souhlas užít jejich autorská díla pro účely této Soutěže o návrh. Užití návrhů či jejich částí
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pro jiné účely, než které jsou uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je vázáno na výslovné svolení
autorů.
Neoceněné soutěžní návrhy budou po ukončení výstavy na požádání vráceny autorům.
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12 Ostatní podmínky
12.1

Jazyk soutěže o návrh
Soutěž o návrh se vyhlašuje a bude probíhat v českém a anglickém jazyce.
Veškeré části soutěžního návrhu proto musí být vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě
rozporu mezi českou a anglickou verzí, je rozhodná česká verze soutěžního návrhu.
Soutěžní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. V případě jakýchkoliv rozporů mezi
českou a anglickou verzí Soutěžních podmínek je rozhodné znění Soutěžních podmínek v českém
jazyce.
Komunikace s účastníky bude probíhat v českém a anglickém jazyce. V případě rozporu jakýchkoliv
informací poskytnutých účastníkům v českém a anglickém jazyce je rozhodné české znění takové
informace.

12.2

Právní řád
Soutěž o návrh bude probíhat v souladu s českým právním řádem.

12.3

Klauzule o akceptování podmínek soutěže o návrh
Svou účastí v Soutěži o návrh potvrzují Zadavatel, sekretář Soutěže o návrh, přezkušovatelé, porotci a
přizvaní odborníci, že se seznámili se Soutěžními podmínkami, a zavazují se, že budou tyto Soutěžní
podmínky dodržovat a ctít.
Podáním žádosti o účast, potvrzení k účasti a podáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas
se všemi podmínkami Soutěže o návrh a s rozhodnutími poroty učiněnými v jejich rámci a v souladu s
nimi.

V Praze 27. 8. 2020
Ing. Mojmír Nejezchleb

Digitálně podepsal
Ing.
Ing. Mojmír
Nejezchleb
Mojmír
Datum: 2020.08.27
Nejezchleb 17:08:06 +02'00'

náměstek Generálního ředitele Správy železnic pro modernizaci dráhy

V Brně 27. 8. 2020
JUDr. Markéta Vaňková
Primátorka statutárního města Brna
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