MEZINÁRODNÍ URBANISTICKO DOPRAVNĚ ARCHITEKTONICKÁ DVOUFÁZOVÁ UŽŠÍ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ
O NÁVRH
„Nové hlavní nádraží Brno“
VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 10
Zadavatel v souladu s odst. 6.3 Soutěžních podmínek poskytuje následující vysvětlení Soutěžních
podmínek bez předchozí žádosti dodavatele.
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

Zadavatel připomíná, že pro úspěšné podání žádosti o účast je nutná registrace v elektronickém nástroji
EZAK na webové adrese https://zakazky.spravazeleznic/registrace.html.
Zadavatel ve smyslu shora uvedeného informuje, že zájemci o účast mohou takovou registraci provést buď
přímo v elektronickém nástroji, nebo požádat o předregistraci do elektronického nástroje Zadavatele.
Zájemci o účast tak mohou učinit zasláním vyplněného dokumentu s názvem „Žádost o předregistraci do
elektronického nástroje“ (dále jen „Žádost“), který tvoří přílohu tohoto Vysvětlení, a to na e-mailovou adresu
zakazky@spravazeleznic.cz.
Zadavatel upozorňuje, že výše uvedená Žádost musí být ze strany žadatele podepsána zaručeným
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu, jinak nebude možné Žádosti vyhovět.
Zadavatel důrazně doporučuje případným zájemcům zaslat výše uvedenou Žádost s dostatečným
předstihem před koncem lhůty pro podání žádostí o účast/potvrzení účasti.
Řádně vyplněné Žádosti opatřené zaručeným elektronickým podpisem a doručené v pracovní dny do
15:00 hod. Zadavatel zpracuje ještě tentýž den. Žádosti doručené později, budou zpracovány následující
pracovní den. Zadavatel zašle žadatelům informaci o předregistraci a přístupové údaje do elektronického
nástroje zpět na e-mailovou adresu, ze které Žádost odeslali.
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Příloha
- Vzor Žádosti o předregistraci do elektronického nástroje

V Brně, 10. 10. 2020

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