MEZINÁRODNÍ URBANISTICKO DOPRAVNĚ ARCHITEKTONICKÁ DVOUFÁZOVÁ UŽŠÍ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ
O NÁVRH
„Nové hlavní nádraží Brno“
VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 6
Zadavatel v souladu s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, v souladu s odst. 6.3 Soutěžních podmínek poskytuje následující vysvětlení
Soutěžních podmínek.
Identifikační údaje Zadavatele:
Správa železnic, státní organizace
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
se sídlem na Dominikánském nám. 196/1, 601 67 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
zastoupeno JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města
Kontaktní osoba:
Ing. arch. Kristina Župková
e-mail:
zupkova.kristina@kambrno.cz
Otázka č. 35:
Vážený pane doc. Ing. arch. Michale Sedláčku, našli jsme na TED oznámení soutěže o návrh a velmi nás to
zajímá. Je možné získat dokumenty žádosti v anglickém jazyce?
Odpověď:
Zadavatel uveřejnil kompletní soutěžní dokumentaci v českém a anglickém jazyce prostřednictvím
elektronického nástroje EZAK (webová adresa https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00008077).
Otázka č. 36:
Dobrý den, Podle dostupných materiálů na internetových stránkách KAM, zdá se, že data pro odevzdání návrhů
nejsou publikována - je to tak? Nebo jsou uveřejněná v jiných materiálech? Prosím o ověření, popřípadě sdělení
data pro odevzdání návrhů, pokud toto bylo již ustanoveno.
Odpověď:
Zadavatel uvádí, že veškeré lhůty spojené s podáním žádostí o účast a podáním soutěžních návrhů jsou
uvedeny v čl. 9 Průběh Soutěže o návrh. Zadavatel však upozorňuje, že s ohledem na doplnění/změny
Soutěžních podmínek uvedené v tomto Vysvětlení, rozhodl o prodloužení lhůty pro podání žádostí o
účast/potvrzení účast a dalších lhůt tak, jak je stanoveno níže.
Otázka č. 37:
Hodláme se zúčastnit jako tým složený ze 4 společností, je nutné, aby byly všechny společnosti registrované
v EZAK? Nebo stačí když se zaregistruje a podá žádost pouze jedna společnost?
Odpověď:
Zadavatel uvádí, že v případě účasti více právnických osob na straně účastníka, je na těchto účastnících, jakým
způsobem si upraví svoje vzájemná práva a povinnosti. Pro podání žádosti o účast/potvrzení účasti nicméně
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postačuje, aby se do elektronického nástroje EZAK zaregistrovala pouze jedna právnická osoba coby člen
sdružení (konsorcia).
Otázka č. 38:
Máme elektronický podpis, který je na vašem seznamu akceptovaných, ale můžeme vyexportovat soubor pouze
do formátu *.p7b nebo *.cer, je možné použít podpis v tomto formátu?
Odpověď:
V otázkách týkajících se registrace do systému EZAK, požadovaného elektronického podpisu a akceptovaných
certifikátů, se obracejte přímo na podporu elektronického nástroje EZAK. Informace o požadovaných typech
certifikátu naleznete také na straně 17 v české verzi (strana 10 v anglické verzi) Uživatelské příručky pro
dodavatele systému EZAK, která je přílohou soutěžních podmínek č. P25.
Otázka č. 39:
Jeden z našich členů je z USA, nepoužívají tento druh podpisu, je pro ně nutné, aby ho měli?
Odpověď:
Zadavatel odkazuje na odpověď na otázku č. 37.
Otázka č.: 40
Ve vysvětlení soutěžních podmínek č. 2 je v odpovědi k dotazu č. 10, bod e3 uvedeno, že "Zadavatel zároveň
uvádí, že za „dopravní řešení k návrhu stavby“ se nepovažují projektová řešení v určitém dalším stupni (DÚR,
DSP).". Je však třeba konstatovat, že v celé řadě návrhů dopravního řešení je "prvním graficky znázorněným
prostorovým vyjádřením záměru stavebníka" teprve stupeň DÚR, protože jiný předchozí stupeň dokumentace
(např. studie) neexistuje. Bude v takovém případě taková reference splňovat kvalifikační podmínky zadávacího
řízení?
Odpověď:
Zadavatel po pečlivém zvážení a s ohledem na zajištění účasti co nejširšího okruhu dodavatelů konstatuje, že
v rámci prokázání zkušeností člena realizačního týmu Projektanta dopravních staveb [odst. 4.1.1. písm. e) bod
e3) Soutěžních podmínek] bude za „dopravní řešení k návrhu stavby/souboru staveb“ považováno
nejen doložení dopravních řešení k návrhu stavby (studii) ve smyslu Fáze 2 Standardů služeb architekta a jeho
dokumentace pro navrhování staveb České komory architektů, ale rovněž doložení projektových řešení
v dalších stupních zpracování, tj. i ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení (DÚR),
dokumentace pro stavební povolení (DSP), dokumentace pro vydání společného povolení nebo zahraniční
ekvivalent.
Otázka č.: 41
Rozumím tomu, že žádosti o účast se podávají do 30. září 2020. Nicméně nemůžu se jednoduše dostat
k informaci o soutěžní lhůtě. Prosím o radu.
Odpověď:
Zadavatel odkazuje na odpověď na otázku č. 36.
Otázka č.: 42
Může být 1 projektant dopravních staveb součástí dvou účastníků soutěže (tzn. poskytnout své reference 2
architektonickým kancelářím)?
Odpověď:
Zadavatel konstatuje, že Soutěžní podmínky nestanoví omezení vztahující se k účasti Projektanta dopravních
staveb v realizačních týmech dvou různých účastníků, vyjma těch, na která odkázal v odpovědi na otázku č.
16.
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Otázka č.: 43
Na co se vztahuje honorář? Veškerá architektura a inženýring od koncepce po autorský dozor? Zdá se, že u
dopravních budov částka činí pouze 0,5% nákladů na stavbu! Mohli byste prosím objasnit?
Odpověď:
Zadavatel předpokládá, že tazatelem byla myšlena předpokládaná hodnota Následných zakázek č. 1 a 2 (článek
3.3 Soutěžních podmínek). Zadavatel uvádí, že rozsah předmětu obou následných zakázek je uveden jednak
v odst. 3.3.1 a 3.3.2 Soutěžních podmínek a jednak v nezávazných návrzích smluv na následné zakázky, které
tvoří přílohy č. P23 a P24 Soutěžních podmínek. Zadavatel odkazuje také na odpověď na otázku č. 20.
Otázka č.: 44
V dokumentu „P02 Vzor žádosti o účast“/P03 Potvrzení účasti“ je po účastnících požadováno doplnění „ID datové
schránky“ (Databox ID). Mohli byste vysvětlit co zde má být doplněno, zvláště pro zahraniční účastníky?
Odpověď:
Zadavatel uvádí, že „ID datové schránky“ znamená identifikátor datové schránky ve smyslu § 21 zákona č.
300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“). V případě, že účastníci nemají zřízenu datovou schránku dle tohoto zákona, nechají zmíněné
pole prázdné.
Otázka č. 45:
Pokusili
jsme
se
zaregistrovat
prostřednictvím
určené
platformy
EZAK
(prostřednictvím
https://zakazky.spravazeleznic.cz/) do soutěže Stanice Brno. Narazili jsme na problém, u kterého zdá se nejme
schopni najít řešení, a doufali jsme, že byste nám mohli pomoci. Máme soubor pfx.file, se kterým se
podepisujeme, ale systém jej nepřijímá, nenašli jsme řešení v dokumentu „EZAK-Manual-Contractors (1)“ PDF.
Mohli byste nám pomoci a dejte nám vědět, kde a jak získat požadovaný formulář certifikátu, abychom mohli
včas dokončit registraci?
Odpověď:
Zadavatel odkazuje na odpověď na otázku č. 38.
Změna Soutěžních podmínek
Zadavatel zároveň mění odst. 9.4.1 písm. c) Soutěžních podmínek, který stanovuje:

9.4.1 Účastnící mohou požadovat prostřednictvím žádosti podané prostřednictvím Elektronického nástroje
vysvětlení Soutěže o návrh, a to:
[…]
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 podaní 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.
následovně

9.4.1 Účastnící mohou požadovat prostřednictvím žádosti podané prostřednictvím Elektronického nástroje
vysvětlení Soutěže o návrh, a to:
[…]
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 podaní 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 14 kalendářních dnů před
uplynutím lhůty pro podání soutěžních návrhů v 2. fázi Soutěže o návrh.
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Prodloužení lhůt
Zadavatel s ohledem na shora uvedené změny a doplnění a rovněž ve snaze poskytnout účastníkům dostatečný
prostor pro přípravu žádostí o účast/potvrzení účasti, stejně jako pro registraci v elektronickém nástroji EZAK,
rozhodl o prodloužení lhůty pro podání žádostí o účast/potvrzení účasti, a to do 19. 10. 2020 do
17:00 hod. (SEČ/CET).
Zadavatel zároveň v souvislosti s výše uvedeným prodloužením lhůty pro podání žádostí o účast/potvrzení
účasti prodlužuje také níže uvedené lhůty následujícím způsobem:
Odstavec 9.3.1
Pro zájemce bude zorganizována prohlídka soutěžního místa, a to dne 11. 09. 2020 a 4. 12. 2020 s výkladem
Zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je ve 13:00, a to před budovou Dolního nádraží na Rosické ulici v Brně.
Odstavec 9.5.6
Zadavatel vyzve vybrané účastníky k podání soutěžních návrhů do 1. fáze Soutěže o návrh a informuje
účastníky, kteří vybráni nebyli a byli tak z toho důvodu vyloučeni z další účasti v Soutěži o návrh, a to do 20.
11. 2020.
Odstavec 9.6.1
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 22. 2. 2021 do 15:00 hodin.
Odstavec 9.9.1
Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů v 1. fázi Soutěže o návrh se stanovuje předběžně na
dny 4. 3. 2021 až 5. 3. 2021.
Zadavatel upozorňuje, že lhůty uvedené v příloze P28 Soutěžních podmínek - Průvodce bezpečným
odevzdáním byly platné pouze k termínu zahájení Soutěže o návrh, jak je v této příloze uvedeno.

doc. Ing. arch.
Michal Sedláček
V Brně, 23. 9. 2020

Digitálně podepsal doc. Ing. arch.
Michal Sedláček
Datum: 2020.09.23 10:22:53 +02'00'

doc. Ing. arch. Michal Sedláček
Ředitel Kanceláře architekta města Brna, p. o.
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