MEZINÁRODNÍ URBANISTICKO DOPRAVNĚ ARCHITEKTONICKÁ DVOUFÁZOVÁ UŽŠÍ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ
O NÁVRH
„Nové hlavní nádraží Brno“
VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 9
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. 60:
S odkazem na soutěžní podmínky, odst. 4.1.1 bod e3) o „projektantovi dopravních staveb“, který podle
požadavků soutěže musí mít nejméně tři projekty návrhu dopravní stavby nebo souboru staveb, které
spadají do kategorie IV. nebo V., mohli byste prosím objasnit, jaká fáze návrhu je pro tyto 3 projekty
přijatelná? Jsou přípustné všechny fáze návrhu: předběžný návrh nebo prováděcí projekt (dokumentace pro
provedení stavby)?
Odpověď:
Zadavatel odkazuje na odpověď na otázku č. 40.
Otázka č. 61:
I když v této fázi není nutné předkládat diplomy odborníků, mohli byste prosím objasnit, jaké typy
absolventských diplomů nebo absolvování jakých fakult technických univerzit nebo jaké získané zákonné
licence pro inženýrskou činnost zakládají splnění požadované kvalifikace „projektanta dopravních staveb“ v
České republice, abychom porozuměli ekvivalentní kvalifikaci v jiných zemích? Například: Může být
„projektantem dopravních staveb“ osoba se vzděláním technického architekta odpovědná za návrh dopravního
řešení a pohybu vozidel v projektech železničních stanic?
Odpověď:
Co se dotazu na diplom týká, odkazuje Zadavatel na odpověď na otázku č. 1. Zadavatel dále uvádí, že u
Projektanta dopravních staveb nevyžaduje předložení „zákonné licence“, tj. např. autorizace podle zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů [viz odst. 4.1.1 písm. e) bod e3) Soutěžních
podmínek].
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Otázka č. 62:
Jsme společnost spolupracující na veřejné zakázce se zahraničním partnerem, který je hlavním účastníkem
veřejné soutěže. Protože ten má jisté problémy se zřízením elektronického podpisu do systému EZAK, máme
dotaz, zda na základě plné moci, kterou vystaví na naši společnost, můžeme za něj podat nabídku, respektive
žádost o účast na veřejné zakázce. Bude stačit toto doložit plnou mocí?
Odpověď:
Zadavatel uvádí, že ujednají-li si to oba subjekty, může jeden z nich zastoupit druhého i při podání žádosti o
účast/potvrzení účasti, a to na základě doloženého oprávnění zástupce (plné moci). Zadavatel dále odkazuje
na odpovědi na otázky č. 37 a 47.
Otázka č. 63:
Pokud bude portfolio v anglickém jazyce, musí být přeloženy do tohoto jazyka i české dokumenty, jako
autorizační dekret, výpis z obchodního a živnostenského rejstříku?
Odpověď:
Zadavatel uvádí, že Soutěž o návrh probíhá v českém a anglickém jazyce. Přípustné je tak předkládaní dokladů
v obou těchto jazycích.
Otázka č. 64:
Je nutné, aby se účastník soutěže plně shodoval s registrovaným subjektem do Elektronického nástroje?
Respektive je možné, aby se soutěže účastnilo sdružení/ konsorcium subjektů A a B a přitom by do
elektronického nástroje byl registrován pouze subjekt B? Nebo musí společně utvořit nějaké oficiální
uskupení C, které bude registrováno stejně tak i v elektronickém nástroji?
Odpověď:
Digitálně podepsal doc.
Zadavatel odkazuje na odpověď na otázku č. 37.

doc. Ing. arch.
Michal
Sedláček

V Brně, 7. 10. 2020

Ing. arch. Michal
Sedláček
Datum: 2020.10.07
12:23:43 +02'00'

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