MEZINÁRODNÍ URBANISTICKO DOPRAVNĚ ARCHITEKTONICKÁ DVOUFÁZOVÁ UŽŠÍ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ
O NÁVRH
„Nové hlavní nádraží Brno“
VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 7
Zadavatel na základě předchozích žádostí účastníků 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. 46:
Vážený pane / Vážená paní,
píši jménem společného týmu tvořeného 4 mezinárodními společnostmi, rádi bychom se zúčastnili soutěže
Brno Nové hlavní nádraží. Americký partner v našem týmu nevlastní zařízení pro elektronický podpis, které v
USA není povinným zařízením. Je nutné, abychom se v EZAK jako dodavatelé zaregistrovali všichni 4, abychom
se mohli zúčastnit soutěže, nebo stačí, že jen jeden z nás je již registrován v seznamu dodavatelů EZAK a
předloží všechny předkvalifikační dokumenty za nás za všechny?
Odpověď:
Zadavatel odkazuje na odpověď na otázku č. 37.
Otázka č. 47:
Abychom měli předkvalifikační dokumenty platně podepsané všemi členy (včetně americké společnosti), rádi
bychom věděli, který z následujících prostředků by byl přijatelný pro sekretariát Ezak:
1. Dokumenty ručně podepsané americkým partnerem a následně podepsány elektronicky ostatními partnery
a předloženy k předběžné kvalifikaci;
2. Americký partner udělí plnou moc jednomu z dalších partnerů, který za něj podepíše dokumenty;
naskenovaná kopie plné moci bude zaslána společně s předkvalifikačními dokumenty při digitálním podání a v
případě potřeby budou tajemníkovi v případě výhry zaslány originály dokumentů poštou.
Odpověď:
Zadavatel předně upozorňuje, že není oprávněn poskytovat konkrétní poradenství při zpracování a podávání
žádostí o účast/potvrzení účasti.
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Zadavatel uvádí, že případné zajištění podpisu jednotlivých dokumentů v žádosti o účast/potvrzení účasti nijak
nesouvisí s jejich akceptovatelností ze strany Elektronického nástroje EZAK. Zadavatel však předpokládá, že
tazatel směřoval svůj dotaz na způsob zajištění podpisů u dokladů k prokázaní splnění podmínek účasti
v soutěži o návrh (článek 4.1 a 4.2 Soutěžních podmínek). V tom případě jsou přijatelné obě tazatelem zmíněné
varianty, přičemž zadavatel z organizačně-administrativních důvodů pouze doporučuje variantu druhou, tj.
zplnomocnění jednoho ze členů konsorcia (partnerů).
Zadavatel nad rámec uvedeného upozorňuje, že v rámci podání žádosti o účast/potvrzení účasti nevyžaduje
předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů prokazujících splnění podmínek účasti v soutěži o
návrh.
Otázka č. 48:
Musí společnost poskytnout digitální podpis, nebo mohla by ho poskytnout fyzická osoba?
Odpověď:
V případě, že tazatel směřoval svůj dotaz na povinnost zajistit si pro úspěšnou registraci v Elektronickém
nástroji EZAK elektronický podpis, odkazuje ho Zadavatel na Vysvětlení soutěžních podmínek č. 1, případně
odpovědi k otázkám č. 24 a 25. Zadavatel nadto uvádí, že registrace v EZAK je možná jak pro fyzické, tak pro
právnické osoby.
Otázka č. 49:
Pokud nebudeme schopni včas zajistit úspěšnou akreditaci v EZAK, mohli bychom doručit naše dokumenty pro
předběžnou kvalifikaci jiným způsobem (e-mailem)?
Odpověď:
Zadavatel odkazuje na odst. 4.3.2 a 4.4.1 Soutěžních podmínek, z nichž vyplývá, že účastník podává žádost o
účast/potvrzení účasti pouze prostřednictvím Elektronického nástroje EZAK, a to ve lhůtě pro podání žádostí o
účast/potvrzení účasti. Na později podané žádosti o účast/potvrzení účasti nebude brán zřetel.
Otázka č. 50:
Dobrý den, v rámci žádosti o účast, musí přikládané dokumenty, tj. čestné prohlášení, kopii výpisu z
obchodního rejstříku, kopii oprávnění k podnikání pro projektovou činnost ve výstavbě a kopii autorizace
vydané příslušnou komorou být dokládána také za projektanta dopravních staveb?
Odpověď:
Zadavatel odkazuje na odst. 4.2.4 Soutěžních podmínek, z něhož vyplývá, že osoby prokazující splnění
podmínky dle odst. 4.1.1 písm. e) (tj. i projektant dopravních staveb) se budou na soutěžím návrhu podílet
jako jeden z autorů nebo spoluautorů. Vzhledem k tomu, že projektant dopravních staveb se tedy podílí na
soutěžním návrhu jako autor nebo spoluautor, musí splnit podmínky uvedené v odst. 4.1.1 písm. a) Soutěžních
podmínek, tj. předložit čestné prohlášení k odst. 4.1.1 písm. a) Soutěžních podmínek. Odstavec 4.2.1
Soutěžních podmínek totiž stanovuje, že účastník prokáže splnění podmínek účasti v Soutěží o návrh
(podmínky uvedené v odst. 4.1.1 Soutěžních podmínek) čestným prohlášením každé z fyzických osob
podílejících se na soutěžním návrhu (jako autor, spoluautor či spolupracovník), tedy i čestným prohlášením
projektanta dopravních staveb. Účastník může ve vztahu k těmto osobám vyjít také ze vzoru čestného
prohlášení, který tvoří přílohu P07 Soutěžních podmínek.
Zadavatel doplňuje, že v případě, že projektant dopravních staveb je zároveň účastníkem (např. člen
konsorcia), vztahují se na něj veškeré podmínky účasti v soutěži o návrh jako na účastníka (viz. odst. 4.2.2
případně 4.2.3 Soutěžních podmínek).
Zadavatel nepožaduje předložení autorizace ve vztahu k osobě projektanta dopravních staveb.
Otázka č. 51:
Rádi bychom se dotázali, zda tým více subjektů odevzdává dohromady jen jeden dokument P02? Děkujeme
za odpověď.

2

Odpověď:
Zadavatel uvádí, že i v případě účasti více právnických/fyzických osob na straně účastníka podává takový
účastník jednu žádost o účast/potvrzení účasti dle vzoru P02/P03. Zadavatel odkazuje také na odpověď na
otázku č. 26.
Digitálně podepsal doc. Ing. arch.

doc. Ing. arch.
Michal Sedláček

V Brně, 30.09. 2020

Michal Sedláček
Datum: 2020.09.30 10:18:28 +02'00'

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