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ARCHITEKTONICKÁ UŽŠÍ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH 
Kreativní centrum Brno 

 
VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE  
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K DATU 27.10.2017 

dle odst. 9/4 Soutěžních podmínek ve smyslu §10 odst. 3 Soutěžního řádu ČKA. 
Zadavatel byl v souvislosti s výše uvedenou soutěží o návrh požádán o vysvětlení soutěžní dokumentace 

formou odpovědí na dotazy, které tímto poskytuje. 
 
 

Identifikační údaje veřejného zadavatele: 
Statutární město Brno 
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno 

IČO:   44992785 
DIČ:   CZ44992785 
Zastoupeno:  Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města 
Kontaktní osoba: Ing. arch. David Mikulášek 
e-mail:   mikulasek.david@kambrno.cz 
 
Otázka č.1: Jakým způsobem bude porota hodnotit kvalitu portfolií při snižování počtu účastníků? Bude 
v protokolu o posuzování podrobněji rozepsáno, na čem se zakládá rozhodnutí poroty? Existuje např. bodový 
systém, který hodnotí naplnění daného kritéria? 

Odpověď: Konkrétní způsob posouzení míry naplnění hodnotícího kritéria dle odst. 4/3/6 není zatím přesně 
stanoven a bude odvislý podle počtu a kvality žádostí a je zcela závislý na dohodě soutěžní poroty. Dle 
Soutěžního řádu ČKA § 10 odst. (5) porota rozhoduje prostou většinou hlasů řádných členů (tedy i v tomto 
případě), hlasování budou součástí protokolu. 

 
Otázka č.2: Chceme podat přihlášku jako společnost fyzické a právnické osoby - je nutné předložit smlouvu 
mezi námi? V podmínkách se to nepožaduje. 

Odpověď: Pro potřeby Žádosti o účast není tato smlouva nutná, pokud však budete vyzvání k podání návrhu, 
bude tato smlouva součástí obálky Autor ve smyslu odst. 5/5/1 d) Soutěžních podmínek. Zadavatel chce 
takto předejít komplikacím v případě následného JŘBU. 

Otázka č.3: Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., § 79, odst.2 b) musí být uvedené 
reference pouze za poslední 3 roky. Platí tato lhůta také pro soutěž na káznici? V obdobných soutěžích o 
návrh z poslední doby byla lhůta referencí rozšířena (Vstupní areál botanické zahrady v Praze 10 let, centrála 
České spořitelny 7 let). Je tedy nutné se striktně držet Zákona o zadávání veřejných zakázek nebo je možné 
prezentovat reference za delší časové období, což umožňuje lepší posouzení architektonické invence 
účastníka? 

Odpověď: Soutěžní podmínky neurčují v odst. 4/1/1 f) lhůtu, ze které mají být reference a to s ohledem na 
specifický předmět zadání. Zadavatel tedy bude zohledňovat doklady i za dobu delší než 3 roky před 
zahájením soutěže, protože je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně soutěže. 

 
 
 
 
V Brně dne 30. října 2017     Ing. arch Michal Sedláček 
       Ředitel kanceláře architekta města Brna, p. o. 
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