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Sociálně zdravotní komplex Červený kopec 

 
VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE  
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K DATU 19. 6. 2018 

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 
 
Otázky byly doručeny 15. 6. 2018, tedy po termínu pro zasílání dotazů, zadavatel se však 
rozhodl na ně odpovědět: 
 
Otázka č.1: Dodavatel prezentované práce je automaticky účastníkem soutěže? 
Odpověď: Účastníkem soutěže se subjekt stává okamžikem podání žádosti o účast zadavateli. Účastník řízení 
může užít určitý projekt jako svou referenci za podmínky, že buď jeho dodavatel bude účastníkem následné 
soutěže anebo za podmínky, že autor práce v portfoliu bude autorem soutěžního návrhu. 

Otázka č.2: Může dodavatel prezentované práce na jeho přání být pouze autorem soutěžního návrhu a ne 
účastníkem? Kam popřípadě do žádosti o účast má napsat jeho autorství, je-li to v takovém případě nutné.  

Odpověď: Dodavatel prezentované práce musí být vždy účastníkem soutěže. Oproti tomu autor 
prezentované práce může být toliko autorem soutěžního návrhu. V žádosti o účast uvede tuto skutečnost do 
kapitoly P02.2 – Údaje o účastníku. 

Otázka č.3: Autoři návrhu budou připsání až s odevzdáním soutěžního návrhu? I navzdory tomu, že 
dodavatel prezentované práce chce být pouze autorem soutěžního návrhu. 

Odpověď: Ano, viz odst. 4/3/5 Soutěžních podmínek – „…dodavatel… je účastníkem…“, 
„autor…bude…autorem“ 

Otázka č.4: Je-li dodavatelem prezentované práce více autorů, musí být všichni autoři/účastníci soutěžního 
návrhu a nebo autorem/účastníkem soutěžního návrhu může být například jeden z nich? 
Odpověď: Stačí, aby autorem soutěžního návrhu byl jeden ze spoluautorů prezentované práce. 
 
Dále, dle §99 zákona č. 134/2016 Sb. a §10 odst. 3 Soutěžního řádu ČKA, zadavatel v souvislosti s výše 
uvedenou soutěží o návrh doplňuje zadávací podmínky o informaci, že rozhodnutím Rady města Brna na její 
R7/171. schůzi konané 29. 5. 2018, byl jako přizvaný odborník na provoz zdravotnických zařízení doplněn 
MUDr. Josef Drbal, ředitel Nemocnice Milosrdných bratří Brno. 
 
V Brně dne 19. června 2018     Ing. arch Michal Sedláček 
       Ředitel kanceláře architekta města Brna, p. o. 
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