soutěžní
podmínky

soutok

Institut plánování
a rozvoje hlavního
města Prahy
v souladu s českým právním řádem, zejména:
Zákon o zadávání veřejných zakázek: č. 134/2016 Sb.
– dále „Zákon“, v platném znění
Soutěžní řád České komory architektů ze dne 24.
dubna 1993, v platném znění
Stavební zákon: č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění
Zákon o výkonu povolání: č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, v platném znění; dále „Zákon o výkonu
povolání“
Autorský zákon: č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů, v platném znění
Příslušná ustanovení Občanského zákoníku: § 1772 až
§ 1779 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění
vyhlašuje krajinářsko-urbanistickou, užší,
dvoufázovou, projektovou soutěž o návrh:

Příměstský
park Soutok
a vydává k ní tyto

Soutěžní
podmínky
Soutěž je součástí projektu „Příměstský park jako
nástroj pro snižování dopadů klimatické změny“
(NF-SFŽP 3204200017)
Financovaného z fondů EHP a Norska 2014-2021,
programu CZ-ENVIRONMENT
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1) ZADAVATEL
1.1 Zadavatel
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,
příspěvková organizace
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00 Praha 2
IČO: 70883858
zastoupený: Mgr. Ondřejem Boháčem, ředitelem
evidenční číslo: ZAK 22-0153

1.2 Porota
1.2.1 Členové poroty závislí:
Jana Plamínková – náměstkyně primátora HMP
Zuzana Vejvodová – starostka MČ Praha-Zbraslav
Martin Vanko – radní MČ Praha-Lipence
Petr Kalina – ředitel odboru investičního MHMP
Petr Hlaváček – 1. náměstek primátora HMP –
náhradník
Tomáš Veselý – Sekce rozhodování o území MHMP –
náhradník
Filip Kořínek – starosta Černošic – náhradník
Marek Zděradička – ředitel sekce INFR IPR –
náhradník

1.3 Pomocné orgány poroty
1.3.1 Sekretář soutěže
Igor Kovačević, CCEA MOBA, ask@cceamoba.cz

1.3.2 Přezkušovatel návrhů
Karin Grohmannová, CCEA MOBA

1.4 Přizvaní odborníci poroty
Carol Ritchie – management příměstských parků
Karin Helms – plánování a správa krajiny
Tomáš Just – revitalizace krajiny
Ondřej Palička – údržba příměstského parku
Květoslav Syrový – doprava
David Pithart – řeka a ekosystémové služby
Štěpán Kyjovský – MHMP, ochrana životního
prostředí
Petr Matoušek – IPR, sociologie území

1.2.2 Členové poroty nezávislí:

Jan Kadlas – IPR, veřejný prostor a krajina

Maike van Stiphout – krajinářská architektka

Filip Tittl – konzultant při tvorbě zadání

Michael Schwarze-Rodrian – krajinářský architekt

Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele
o přizvání dalších odborníků.

Martin Rusina – architekt
Teresa Pastor – koordinátorka projektů EUROPARC
Jana Tichá – teoretička architektury
Eliška Černá – krajinářská architektka – náhradnice
Milota Sidorová – krajinářská architektka –
náhradnice
Petr Hlaváček – historik – náhradník

1.2.3 Možnost nahrazení závislého
řádného porotce
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Pokud osoba, která byla nominována jako řádný člen
závislé části poroty, přestane zastávat svou veřejnou
funkci, pro kterou byla do poroty nominována, tak
může být nahrazena osobou, která nově bude tuto
veřejnou funkci zastávat. Toto rozhodnutí je na
uvážení zadavatele soutěže.

Michal Novák – IPR, vodní hospodářství

2) SPECIFIKACE
SOUTĚŽE
2.1 Druh soutěže

2.4 Elektronický nástroj
Soutěž bude uveřejněna na elektronickém nástroji
(profilu zadavatele), prostřednictvím kterého
bude probíhat veškerá komunikace mezi účastníky
a zadavatelem včetně odevzdání návrhu. Pro účast
v soutěži je nutná registrace v tomto elektronickém
nástroji.
https://www.tenderarena.cz

2.1.1 Podle předmětu soutěže
Soutěž se vyhlašuje jako krajinářsko-urbanistická.

2.1.2 Podle okruhu účastníků
Soutěž se vyhlašuje jako užší.

2.1.3 Podle počtu vyhlášených fází
Soutěž se vyhlašuje jako dvoufázová.

2.1.4 Podle záměru řešení
Soutěž se vyhlašuje jako projektová.

2.1.5 Soutěž je spolufinancována ze
zdrojů finančního mechanismu Norska
v období let 2014–2021.

2.2 Jazyk soutěže
Soutěžní podmínky vydává zadavatel v českém
a anglickém jazyce. V případě rozporů mezi
jazykovými verzemi je rozhodná česká verze
soutěžních podmínek a podkladů. Soutěž se vyhlašuje
a bude probíhat v českém a anglickém jazyce. Veškeré
části žádosti o účast a soutěžního návrhu proto musí
být vyhotoveny v českém či v anglickém jazyce,
akceptován je i slovenský jazyk. Je doporučeno, aby
byl návrh vyhotoven bilingvně (cz+en, resp. sk+en).

Zadavatel upozorňuje, že proces povinné
registrace do elektronického nástroje může trvat
několik pracovních dní. Zadavatel účastníkům
důrazně doporučuje registrovat se co nejdříve,
stejně jako neodkládat podání žádosti o účast
na úplný konec lhůty pro podání žádosti o účast
(z důvodu možných technických komplikací).
Kompletní nápovědu k procesu registrace účastníci
naleznou na webové adrese:
https://sites.google.com/tendersystems.cz/
napoveda-tenderarena-dodavatel/registrace
Zadavatel dále doporučuje postupovat při
registraci v elektronickém nástroji dle přílohy
PP.04.

2.5 Projednání podmínek
a zahájení soutěže
2.5.1 Odsouhlasení porotou
Soutěžní podmínky byly projednány porotou na
ustavující schůzi dne 3. 6. 2022; odsouhlaseny byly
následně formou hlasování per rollam.
Písemné potvrzení souhlasu je k dispozici u zadavatele.

2.5.2 Regulérnost ČKA
Česká komora architektů vydala k podmínkám
potvrzení regulérnosti dopisem č. j. 490 -2022/DM/
Ze ze dne 21.7.2022.

Schválení zadavatelem
Soutěžní podmínky schválil zadavatel dne 2. 8. 2022.

2.3 Právní řád
Soutěž bude probíhat v souladu s českým právním
řádem.

Zahájení soutěže
Soutěž je zahájena dnem odeslání oznámení o zahájení
soutěže k uveřejnění způsobem podle § 212 Zákona
do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku
Evropské unie. Tímto dnem začíná běžet lhůta pro
podání žádosti o účast.
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3) ZADÁNÍ SOUTĚŽE
3.1 Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování koncepce
revitalizace krajiny soutoku Vltavy a Berounky (cca
1300 ha) včetně širších vazeb s důrazem na krajinu
podél vodních toků. Předmětem soutěže je rovněž
podrobnější rozpracování čtyř dílčích území.
Požadavky na řešení předmětu soutěže jsou
definovány přílohou P.01 Soutěžní zadání
a stanovují se jako doporučené.

4) PODMÍNKY ÚČASTI
4.1 Účastník soutěže
Účastníkem soutěže může být fyzická i právnická
osoba, případně jejich společnosti.
Jak se účastník definuje v rámci soutěže, tak s ním
bude dále jednáno v JŘBU a tak bude také vystupovat
při případném podpisu smlouvy na následující
zakázku.

4.2 Podmínky účasti v soutěži
Zadání soutěže v souladu se zásadami odpovědného
veřejného zadávání:
omezení podmínek účasti na nezbytné minimum
a tím umožnění účasti malým a středním podnikům
(zásada sociálně odpovědného zadávání),
podpora ekologicky šetrných řešení (zásada
environmentálně odpovědného zadávání),
požadavky uvedené v P.01 Soutěžní zadání jsou
doporučené a zadavatel tak podporuje inovativní
přístup a řešení předmětu soutěže (zásada inovací).
CPV kódy:
71420000-8 Architektura krajiny
71200000-0 Architektonické a související sužby
71300000-1 Technicko-inženýrské služby

3.2 Účel soutěže
Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh
– řešení předmětu soutěže – který splní požadavky
zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách
a v soutěžních podkladech.
Zadavatel předpokládá v návaznosti na tuto soutěž
jednat s účastníky, jejichž návrhy byly oceněny,
v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu
s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen
„JŘBU“) o zadání následné zakázky, jak je popsáno
v těchto podmínkách.
Zadavatel si vyhrazuje právo nezadat navazující
veřejnou zakázku.
Cílem soutěže je tak najít partnera pro kvalitní
projekt – od dopracování návrhu k jeho úspěšné
realizaci.
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4.2.1 Základní způsobilost
Každý účastník musí splnit základní způsobilost dle
§ 74 Zákona (podrobně vypsáno v příloze PP.02).

4.2.2 Profesní způsobilost
Účastníci musí splnit profesní způsobilost v rozsahu
definovaném § 77 odst. 1 Zákona, tj. jsou zapsáni
v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje (nevztahuje se na společnosti fyzických
nebo právnických osob a na fyzické a právnické
osoby se sídlem v zemi, kde taková evidence není
vyžadována).
Účastník musí mít dále dle ust. § 77 odst. 2
písm. a) Zákona oprávnění k podnikání v rozsahu
odpovídajícímu předmětu soutěže, a to alespoň pro
projektovou činnost ve výstavbě (nevztahuje se na
osoby vykonávající činnost architekta jako svobodné
povolání nebo na osoby se sídlem v zemi, kde takové
oprávnění není právními předpisy vyžadováno).

4.2.3 Technická kvalifikace
Účastníci soutěže musí:
splnit technickou kvalifikaci podle § 79 odst. 2 písm.
b) Zákona, tj. předložit seznam 2 významných služeb,
referenčních projektů z posledních 20 let před
zahájením této soutěže – dále definovaných v bodě
12.3 těchto podmínek–, kterými prokážou schopnost
plnit navazující zakázku.
Lhůta posledních 20 let je splněna, jestliže byla
významná služba, která je předmětem referenčního

projektu a je uvedena v příslušném seznamu,
v průběhu této lhůty dokončena a předána
objednateli, případně byla dokončena a předána
její určitá část, která splňuje minimální požadavky
zadavatele.

4.3 Prokázání splnění
podmínek účasti v soutěži

jiné osoby. Tato osoba však bude muset být autorem
nebo spoluautorem soutěžního návrhu.

4.3.5 Prokázání splnění podmínek účasti
v soutěži zahraničním účastníkem
Zahraniční účastník prokazuje splnění podmínek
účasti v soutěži v rozsahu odpovídajícím právnímu
řádu státu, jehož je občanem nebo v němž má své
sídlo.

4.3.1 Čestné prohlášení
Účastník prokáže splnění základní a profesní
způsobilosti podepsaným čestným prohlášením,
vzorem prohlášení je formulář PP.02. Splnění
technické kvalifikace bude prokázáno odevzdáním
referenčních projektů dle bodu 12.3 těchto podmínek.

4.3.2 Prokázání splnění podmínek účasti
v soutěži pro více fyzických osob ve
společnosti
Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník více
fyzických osob společně, musí každá z těchto osob
samostatně splňovat základní způsobilost. Každá
z fyzických osob toto prokáže podepsáním příslušné
části čestného prohlášení dle vzoru PP.02.

4.4 Důsledky nesplnění
podmínek účasti v soutěži
Pokud účastník nedoloží požadované dokumenty
prokazující splnění podmínek účasti v soutěži,
zadavatel jej vyzve prostřednictvím elektronického
nástroje k vysvětlení či dodání požadovaných
dokladů. V případě, že účastník požadované
dokumenty do uplynutí lhůty pro doplnění či
vysvětlení nedoloží, zadavatel jej vyloučí z účasti
v soutěži.

5) TERMÍNY
A PRŮBĚH SOUTĚŽE

Profesní způsobilost stanovenou pro fyzickou osobu
a technickou kvalifikaci prokazují společně.

4.3.3 Prokázání splnění podmínek účasti
v soutěži pro více právnických osob ve
společnosti
Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník více
právnických osob společně, musí každá z těchto osob
samostatně splňovat základní způsobilost a profesní
způsobilost stanovenou pro právnickou osobu.
Splnění podmínek základní způsobilosti prokazují
právnické osoby dle ustanovení § 74 odst. 2 Zákona.

5.1 Podání žádosti o účast
5.1.1 Způsob podání
Žádost se podává ve formě jednoho PDF souboru
„Žádost“ pouze elektronicky prostřednictvím
elektronického nástroje:
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.
jsf?identifikator=IPRPraha

Technickou kvalifikaci prokazují společně.

4.3.4 Prokázání splnění podmínek účasti
v soutěži prostřednictvím jiné osoby
Účastník je oprávněn prokázat splnění profesní
způsobilosti a technické kvalifikace prostřednictvím

5.1.2 Lhůta pro podání žádosti
Okamžik, kterým končí lhůta pro podání žádostí, je
16. 9. 2022, 14:00 CET, kdy rozhoduje čas přijetí
elektronickým nástrojem.
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5.1.3 Pozdní odevzdání a odevzdání
jiným způsobem
Pokud nebude žádost doručena ve lhůtě nebo
způsobem stanoveným v těchto soutěžních
podmínkách, zadavatel k ní nebude v souladu s §
28 odst. 2 Zákona pohlížet jako na podanou, nebude
otevřena.

5.2 Snížení počtu účastníků
Zadavatel posoudí soulad žádosti o účast se
soutěžními podmínkami a provede na základě
stanoviska poroty snížení počtu účastníků podle
§ 111 Zákona. Zadavatel vyloučí účastníky, jejichž
žádost o účast nesplnila soutěžní podmínky,
a účastníky, kteří nebyli vybráni při snížení počtu
účastníků podle § 111 Zákona.

5.3 Posouzení žádostí o účast
Porota posoudí předložené žádosti podle míry
naplnění kritéria: Kvalita krajinářského řešení
referenčních projektů. Oba referenční projekty
každého z účastníků bude porota posuzovat jako
jeden celek a v rámci shora stanoveného kritéria
bude přihlížet k hlediskům (uvedeným bez pořadí
významnosti a o stejné váze): strategický přístup
k území a jeho rozvoji, prostupnost a obslužnost,
současné zajištění rekreačního využití
a ekologických funkcí, estetika, technické řešení.
Míru naplnění kritéria, kterou nelze vyjádřit
kvantitativně, bude porota posuzovat na základě
zkušeností a odborných znalostí jejích členů.
Při posuzování referenčních projektů účastníků
porota rozdělí referenční projekty dle svého
odborného názoru do čtyř kategorií popsaných
v příloze PP.05.
Porota doporučí zadavateli, aby k podání
soutěžních návrhů vyzval účastníky, kteří
předložili žádosti o účast s referenčními projekty
zařazenými do 1. kategorie.
Zadavatel odešle všem účastníkům protokol
o posouzení žádostí.

5.4 Výzva k účasti v 1. fázi soutěže
Na základě rozhodnutí zadavatele bude
prostřednictvím elektronického nástroje do 1. fáze
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soutěže vyzváno předpokládaných 6 účastníků,
kteří vypracují soutěžní návrhy.

5.5 Výzva k účasti
v 2. fázi soutěže
Na základě doporučení poroty a rozhodnutí
zadavatele budou do 2. fáze soutěže vyzváni
předpokládaní 4 účastníci, kteří obdrží výzvu se
specifikacemi požadavků na dopracování návrhu
a upřesněním soutěžních podmínek.

5.6 Vyloučení účastníků mezi
1. a 2. fází soutěže
Účastníci, kteří nepostoupí do 2. fáze, budou
v souladu s § 147 a § 112 Zákona zadavatelem ze
soutěže vyloučeni. Obdrží oznámení o vyloučení
z účasti v soutěži o návrh, jehož součástí bude
protokol z hodnocení porotou.

5.7 Odevzdání návrhu
v 1. i 2. fázi
5.7.1 Způsob odevzdání
návrhů v 1. i v 2. fázi
Návrh se odevzdává kompletně elektronicky.
Některé z jeho částí – konkrétně: „Panely“
a „Sešit“ – se odevzdávají rovněž fyzicky
(v listinné podobě) z důvodu zachování estetických
kvalit předložených částí.
Elektronicky se návrh odevzdává prostřednictvím
elektronického nástroje.
Fyzicky se návrh odevzdává na podatelně
zadavatele:
Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy,
Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2- Nové
Město,
pracovní doba podatelny: Po-Pá: 7.30–16.00 CET.
Všechny části návrhu budou v jednom obalu
s nadpisem „NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ O NÁVRH PŘÍMĚSTSKÝ PARK SOUTOK“.

5.7.2 Lhůta pro podání návrhů 1. fáze

Okamžik, kterým končí lhůta pro podání návrhů
v 1. fázi, je 2. 12. 2022, 16:00 CET, přičemž lhůta
je zachována, je-li do konce lhůty kompletní návrh
přijat elektronickým nástrojem a současně všechny
jeho příslušné části doručeny zadavateli.

Přezkušovatel označí soutěžní návrhy podané ve
fyzické podobě číslem, pod kterým budou návrhy dále
přezkoušeny a hodnoceny porotou. Z přezkoušení
návrhů zpracuje zprávu, která bude předložena
porotě. Po přezkoušení budou návrhy poskytnuty
přizvaným odborníkům.

5.7.3 Lhůta pro podání návrhů 2. fáze
Okamžik, kterým končí lhůta pro podání návrhů v 2.
fázi, je 10. 3. 2023, 16:00 CET, přičemž lhůta je
zachována, je-li do konce lhůty kompletní návrh
přijat elektronickým nástrojem a současně všechny
jeho příslušné části doručeny zadavateli.

5.7.4 Pozdní nebo špatné odevzdání
Pokud nebude soutěžní návrh nebo jeho část
doručen ve lhůtě pro podání soutěžního návrhu
nebo způsobem stanoveným v těchto soutěžních
podmínkách, zadavatel k němu nebude v souladu s §
28 odst. 2 Zákona pohlížet jako na podaný, nebude
otevřen. Listinná podoba návrhu zůstane archivována
u zadavatele a na vyžádání osoby, která ji podala,
jí bude na její náklady zaslána nebo připravena
k osobnímu převzetí na podatelně zadavatele.

5.7.5 Účastník může podat pouze jeden
soutěžní návrh

5.9 Hodnotící zasedání poroty
Hodnotící zasedání poroty v 1. fázi soutěže se
uskuteční předběžně v lednu 2022.
Hodnotící zasedání poroty ve 2. fázi soutěže se
uskuteční předběžně v březnu 2023.

5.10 Protokol o soutěži
Ze všech zasedání poroty pořídí sekretář, popřípadě
jiná osoba pověřená předsedou poroty, zápis, jehož
správnost ověří svým podpisem všichni členové
poroty, kteří se zasedání účastnili, a který bude
součástí protokolu o soutěži.
Protokol o práci poroty obsahuje zejména:
zápisy ze všech jednání poroty včetně výsledků všech
hlasování,
rozhodnutí o vyřazení návrhů z posuzování a seznam
všech posuzovaných soutěžních návrhů,

Účastník, který podal více návrhů, bude ze soutěže
vyloučen. Účastník, který podal sám soutěžní návrh,
nemůže zároveň podat soutěžní návrh společně
s jiným účastníkem. V případě této situace zadavatel
vyloučí ze soutěže jak účastníka, který podal
samostatný návrh, tak i účastníka, s nímž podal
společný návrh.

způsob aplikace, popřípadě specifikace kritérií
hodnocení,

5.7.6 Osoba, která je poddodavatelem
účastníka, nemůže podat soutěžní návrh
jako účastník

prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty.

V případě této situace zadavatel vyloučí ze soutěže
poddodavatele jako účastníka.

5.8 Přezkoušení návrhů
v 1. i v 2. fázi
Základní přezkoušení návrhů z pohledu splnění
závazných požadavků provede přezkušovatel
bezprostředně po ukončení lhůty pro podání návrhů.

hodnocení všech soutěžních návrhů,
rozhodnutí o výběru nejvhodnějších návrhů
a stanovení jejich pořadí,
rozhodnutí o rozdělení cen včetně odůvodnění,

6) UKONČENÍ
SOUTĚŽE
6.1 Oznámení o výběru návrhu
Zadavatel je při výběru nejvhodnějšího návrhu
vázán stanoviskem poroty dle § 148 odst. 7 Zákona.
Zadavatel rozhodne o výběru návrhu do 50 dnů
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od vyhotovení protokolu o soutěži dle § 148 odst.
5 Zákona. Zadavatel může rozhodnout o novém
hodnocení návrhů z důvodů uvedených v § 148 odst.
7 Zákona.
Zadavatel odešle neprodleně (nejpozději do 10
dnů od rozhodnutí zadavatele) oznámení o výběru
nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže
o návrh prostřednictvím elektronického nástroje
a současně jej zveřejní na profilu zadavatele.
K oznámení připojí protokol o soutěži.

6.2 Zpřístupnění
soutěžních návrhů
Dnem zveřejnění oznámení o výběru návrhu
v elektronickém nástroji začíná běžet patnáctidenní
lhůta pro zpřístupnění soutěžních návrhů.

6.3 Ukončení soutěže
6.3.1 Soutěž je ukončena dnem, kdy:
všem účastníkům uplyne lhůta pro podání námitek
proti výběru návrhu dle § 241 až 244 Zákona, pokud
námitky nejsou uplatněny;
v případě uplatnění námitek uplyne lhůta pro podání
návrhu na řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dle § 251
odst. 2 a 3 Zákona, pokud návrh není podán;
v případě podání návrhu podle § 251 odst. 1 Zákona
nabude právní moci rozhodnutí o zastavení správního
řízení či zamítnutí návrhu.

6.3.2 Zrušení soutěže
Zadavatel má právo soutěž zrušit. V případě zrušení
soutěže bez jejího opakovaného následného
vyhlášení je zadavatel povinen uhradit každému
z účastníků, který prokáže, že dostatečným
způsobem rozpracoval nebo zpracoval soutěžní
návrh před zrušením soutěže, přiměřené odškodnění
(za které se považuje poměrný podíl až z celkové
výše cen a skicovného, tedy poměrná částka z až
3.900.000 Kč). Výši poměrného podílu rozhodne
zadavatel s porotou, pro jednoho účastníka to však
bude maximálně 300.000 Kč. Účastníci prokáží
rozpracovanost doručením návrhu zadavateli
prostřednictvím elektronického nástroje do 3 dnů od
zveřejnění rozhodnutí o zrušení soutěže.
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6.4 Proplacení cen a náhrad výloh
(skicovných)
Ceny a skicovná budou vyplaceny nejpozději do
50 kalendářních dnů od ukončení soutěže podle §
149 odst. 3 Zákona. Splatnost náhrady v případě
zrušení soutěže se stanovuje na 50 dnů od data
zrušení soutěže.

6.5 Veřejná výstava
soutěžních návrhů
Zadavatel uveřejní soutěžní návrhy on-line na
webových stránkách. Veřejná výstava soutěžních
návrhů bude zahájena přibližně do tří měsíců od
oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího
návrhu.

7) KRITÉRIA
HODNOCENÍ
7.1 Kritéria hodnocení
návrhů v 1. a 2. fázi
Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy
vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti
následovně:
kvalita strategického přístupu při hodnocení
potenciálu a navrhování ochrany a rozvoje oblasti
míra komplexnosti při definování priorit a pravidel
pro realizaci investičních projektů z hlediska
kvalitního veřejného prostranství
kvalita strategie navržené pro jednání se
stakeholdery s ohledem na silnou majetkovou
a administrativní fragmentaci oblasti
míra provázanosti s dokumentem Strategie adaptace
hl. města Prahy na klimatickou změnu
míra a kvalita navržených opatření pro podporu
biodiverzity, revitalizaci ekosystémových služeb
a rozvoj zelenomodré infrastruktury
míra zohlednění podkladů prostorové koncepce
uvedených v zadání soutěže
kvalita krajinářsko-urbanistického řešení v návrzích
vybraných dílčích projektů

7.2 Hodnocení návrhů
porotou
Porota bude návrhy hodnotit na základě znalostí
a zkušeností svých členů. Takové hodnocení bude
tedy profesionálním, leč subjektivním názorem
poroty. Tento způsob hodnocení je obecně v soutěži
o návrh standardní a účastníci soutěže svou účastí
v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

7.2.1 Hodnocení poroty v 1. fázi soutěže
Na základě kritérií kvality dle bodu 7.1 těchto
podmínek bude v 1. fázi provedeno snížení počtu
návrhů podle § 147 ve spojení s § 112 Zákona.
Porota vybere předpokládané 4 návrhy postupující do
2. fáze soutěže, provede odůvodnění hodnocení všech
nepostupujících návrhů a provede doporučení pro
návrhy postupující do 2. fáze soutěže.

7.2.2 Hodnocení poroty v 2. fázi soutěže
Každý návrh bude ohodnocen komplexně dle
úspěšnosti předmětného návrhu v rámci kritérií
kvality dle bodu 7.1 těchto podmínek.
Porota sestaví pořadí návrhů a provede odůvodnění
jejich hodnocení, které bude zaznamenáno
v protokolu o průběhu soutěže.

8) CENY A SKICOVNÉ
8.1 Celková částka na
ceny a skicovné
Celková částka na ceny a skicovné se stanovuje ve
výši: 3.900.000 Kč.

8.2 Ceny

8.2.2 Druhá cena
Druhá cena se stanovuje ve výši 500.000 Kč.

8.2.3 Třetí cena
Třetí cena se stanovuje ve výši 300.000 Kč.

8.3 Skicovné
(náhrady výloh v soutěži)
Mezi všechny účastníky 1. fáze soutěže, kteří dodrží
soutěžní podmínky, bude rozdělena celková částka
ve výši 2.100.000 Kč. Maximální výše skicovného na
jednoho účastníka je stanovena na 350.000 Kč.
Pro účastníka 2. fáze, který dodrží soutěžní
podmínky, ale nezíská žádnou cenu, je určena částka
200.000 Kč.
Zadavatel neudělí žádné odměny.
Za podmínek stanovených v § 12 odst. 2 Soutěžního
řádu ČKA může porota ve výjimečných případech
rozhodnout o přerozdělení nebo neudělení některých
z cen.

8.4 Náležitosti zdanění
cen a skicovného
Ceny a skicovné udělené v soutěži:
nepodnikajícím fyzickým osobám budou dle § 36
odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, sníženy
o daň z příjmu ve výši 15 %, kterou zadavatel odvede
správci daně dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového
řádu, ve znění pozdějších předpisů,
právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám
budou dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši
a zdaněny podnikající právnickou osobou, resp.
fyzickou osobou podnikající v řádném daňovém
přiznání,

8.2.1 První cena

účastníkům neplatícím daně v České republice
budou vyplaceny v plné výši. Daň z příjmů odvedou
v souladu s právními předpisy platnými a účinnými
v místě svého daňového domicilu.

První cena se stanovuje ve výši 800.000 Kč.

Pro účely zdanění se skicovné považuje za ceny
a bude s ním nakládáno stejně jako s cenami.
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K částkám na ceny a skicovné se nepřipočítává daň
z přidané hodnoty.

9.2.2 Přílohy pro administraci soutěže
PP.01 Identifikační údaje účastníka – vzor
k vyplnění (doc)

9) ZADÁVACÍ
DOKUMENTACE,
PROHLÍDKA LOKALITY

PP.02 Čestné prohlášení o splnění podmínek účasti
– vzor k vyplnění (doc)
PP.03 Nezávazná nabídková cena projekčních prací
– vzor k vyplnění (xls) – nebude předložena porotě;
v JŘBU se bude podávat nabídka nová.
PP.04 Návod na registraci dodavatele
v elektronickém nástroji Tender arena (pdf)
PP.05 Kategorie referenčních projektů pro
posouzení žádostí o účast porotou (pdf)

9.1 Dostupnost soutěžních
podmínek a podkladů
Soutěžní podmínky a jejich přílohy (soutěžní
podklady) jsou ode dne zveřejnění oznámení
o zahájení soutěže [formulář „oznámení soutěže
o návrh“] zveřejněny na profilu zadavatele
v elektronickém nástroji:

PP.06

Autor – vzor k vyplnění (doc)

9.2.3 Využití soutěžních podkladů
Účastníci soutěže se zavazují, že podklady
využijí pouze pro rozhodování o účasti v soutěži
a k vypracování žádosti o účast, soutěžního návrhu.

https://www.tenderarena.cz/profil/detail.
jsf?identifikator=IPRPraha

9.3 Vysvětlení soutěžních
podmínek (dotazy)
9.2 Soutěžní podklady a přílohy
9.2.1 Podklady pro vypracování
soutěžního návrhu
Zadavatel poskytuje uchazečům tyto podklady
v digitální podobě v následujících formátech:
Soutěžní zadání (pdf)
Mapový podklad (dwg)
3D model zástavby a terénu (dwg)
Fotodokumentace (jpg)
Ortofotomapa (jpg)
Tabulky bilancí k vyplnění základních ukazatelů
stavby (xls).
Pro vypracování soutěžního návrhu jsou dále
relevantní další dostupné územně analytické
podklady, rešerše a studie – odkazy na ně jsou
vypsány v podkladu P.01 Soutěžní zadání.
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9.3.1 Pokládání dotazů přes profil
zadavatele / elektronický nástroj
Účastníci mohou podávat (dotazy) žádosti
o vysvětlení soutěžních podmínek písemně v rámci
elektronické komunikace prostřednictvím
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.
jsf?identifikator=IPRPraha

9.3.2 Pokládání dotazů emailem
Účastníci mohou eventuálně podávat žádosti
o vysvětlení soutěžních podmínek písemně na
e-mailovou adresu sekretáře soutěže (Igor Kovačević,
ask@cceamoba.cz) s předmětem „SOK – DOTAZ“.

9.3.3 Lhůta pro pokládání dotazů
Dotazy před zasláním žádostí lze pokládat do
30. 8. 2022,

před odevzdáním návrhů v 1. fázi do 15. 11. 2022
a před odevzdáním návrhů v 2. fázi do 21. 2. 2023.

9.3.4 Zodpovídání dotazů
Vysvětlení (odpověď) bude s textem dotazu bez
identifikace tazatele zveřejněno na profilu zadavatele
formou vydání dodatečné informace do sedmi
pracovních dnů od obdržení žádosti (dotazu).
Zadavatel může podat vysvětlení soutěžních
podmínek také bez podané žádosti.

9.4 Prohlídka soutěžní lokality
Prohlídka soutěžní lokality je plánovaná mezi
snížením počtu účastníků a 1. fází soutěže a zúčastní
se jí účastníci, kteří postoupí do 1. fáze soutěže.
Bližší informace o datu, čase a místě setkání budou
podány formou dodatečné informace.

10) NÁSLEDNÉ
JEDNÁNÍ A ZAKÁZKA
10.1 Jednací řízení bez uveřejnění
(JŘBU)
V souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona
bude zadavatel jednat se všemi účastníky, kteří
obdrží v soutěži cenu, o zadání následné zakázky
v rozsahu popsaném níže.
K podání nabídky budou účastníci vyzývaní dle
umístění v soutěži.
V případě, že nedojde k dohodě o uzavření smlouvy
ani s jedním z vyzvaných účastníků, bude jednací
řízení bez uveřejnění ukončeno.

10.1.1 Podání nabídky účastníkem na
nejvýše oceněném místě

Zadavatel k podání nabídky vyzve nejprve účastníka,
jehož návrh se umístí na nejvýše oceněném místě,
a pokud s ním dojde k uzavření smlouvy, bude
jednací řízení ukončeno.

10.1.2 Podání nabídky účastníkem na
druhém nejvýše oceněném místě
V případě, že v jednání podle předchozího odstavce
nedojde k dohodě o uzavření smlouvy, vyzve
zadavatel k podání nabídky účastníka, jehož návrh se
umístí na druhém nejvýše oceněném místě, a pokud
s ním dojde k uzavření smlouvy, bude jednací řízení
ukončeno.

10.1.3 Podání nabídky účastníkem na
třetím nejvýše oceněném místě
V případě, že v jednání podle předchozího odstavce
nedojde k dohodě o uzavření smlouvy, vyzve
zadavatel k podání nabídky účastníka, jehož návrh
se umístí na třetím nejvýše oceněném místě, a pokud
s ním dojde k uzavření smlouvy, bude jednací řízení
ukončeno.

10.2 Podmínky pro uzavření
smlouvy na zhotovení následné
zakázky
10.2.1 Doložení dokladů splnění
podmínek účasti
Účastník, který bude na základě výsledků jednacího
řízení bez uveřejnění vyzván k uzavření smlouvy,
předloží dodavateli originály nebo úředně ověřené
kopie listin dokládající splnění podmínek účasti
v soutěži uvedených v těchto podmínkách.

10.2.2 Požadavky na složení realizačního
týmu účastníka
Účastník též prokáže při uzavření smlouvy, že je
osobou oprávněnou vykonávat vybrané činnosti ve
výstavbě dle § 7 odst. 1 a § 30a Zákona o výkonu
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povolání nebo prokáže spojení s další osobou, která
oprávněním vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě
v České republice disponuje (nevztahuje se na
osoby vykonávající činnost architekta jako svobodné
povolání).
Zadavatel bude rovněž v rámci JŘBU požadovat,
aby v realizačním týmu vybraného účastníka
figurovaly tyto profese: jedna fyzická osoba, která
je autorizovaným architektem pro obor krajinářská
architektura (v případě autorizace ČKA – autorizace
A.3); jedna fyzická osoba, která je autorizovaným
architektem pro obor architektura nebo územní
plánování (v případě autorizace ČKA – autorizace
A.1, A.0 nebo A.2); jedna fyzická osoba, která je
autorizovaným inženýrem pro stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT IV00);
sociolog (tj. fyzická osoba – absolvent vysoké
školy, studijního programu sociologie nebo jiného
obdobného programu) a ekonom (tj. fyzická osoba –
absolvent střední nebo vysoké školy s ekonomickým
zaměřením).

10.3 Rozsah následné zakázky
Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků
soutěže zakázku na dopracování návrhu „Guide
plánu“ pro ochranu a rozvoj příměstské krajiny na
soutoku Berounky a Vltavy. Součástí bude návrh na
řešení širších vztahů, návrh revitalizace krajiny podél
vodních toků a návrh projektů: „Obnova údolnice
Berounky“, „Vstupní bod Černošice“, „Vstupní bod
Radotín“ a „Propojení Zbraslav – Radotín“.

11.1 Autorská práva
11.1.1 Zajištění ochrany autorských práv
k návrhu ve vztahu účastník – autor
Zajištění ochrany autorských práv k návrhu prokáže
účastník vyplněním přílohy PP.06 – Autor.

11.1.2 Zajištění ochrany autorských práv
k návrhu ve vztahu účastník – zadavatel
Autoři soutěžních návrhů jsou nositeli osobnostních
autorských práv ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících
s právem autorským a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů. Autoři soutěžních návrhů
si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní
návrhy po ukončení soutěže publikovat a mohou jich
opět využívat v jiném případě.

11.1.3 Reprodukce a vystavení návrhů
v rámci soutěže
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci
souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých
soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích
výsledků.

11.1.4 Vlastnictví soutěžních návrhů

10.4 Předpokládaná hodnota
následné zakázky
Předpokládaná hodnota následné zakázky je
2.700.000 Kč.
Zadavatel upozorňuje, že předpokládaná hodnota
následné zakázky představuje zároveň maximální výši
finančních prostředků, které má zadavatel k realizaci
následné zakázky k dispozici.

11) AKCEPTOVÁNÍ
SOUTĚŽNÍCH
PODMÍNEK
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Soutěžní návrhy se stávají majetkem zadavatele.
Autoři těchto soutěžních návrhů udělují zadavateli
souhlas užít jejich autorská díla pro účely této
soutěže.
Užití návrhů díla či jejich částí pro jiné účely, než
které jsou uvedeny v těchto soutěžních podmínkách,
je vázáno na výslovné svolení autorů.

11.2 Publicita a propagace
Účastník soutěže bere na vědomí, že Soutěž o návrh
je součástí Projektu „Příměstský park jako nástroj
pro snižování dopadů klimatické změny“, který
je financován z fondů EHP a Norska 2014-2021,
programu CZ-ENVIRONMENT a:

- zavazuje se používat logo Programu ve všech
materiálech a dokumentech vytvořených v rámci
projektu, ve vhodném rozsahu a ve vhodném formátu
- svojí účastí v soutěži uděluje souhlas zástupcům
zprostředkovatele (Státní fond životního prostředí
ČR) získávat a využívat fotografický materiál
a filmové záběry v průběhu realizace projektu
a ty dále poskytovat třetím stranám.

11.3 Klauzule o akceptování
podmínek soutěže
11.3.1 Souhlas ze strany zadavatele,
poroty, jejích pomocných orgánů
a přizvaných odborníků
Svou účastí na soutěži potvrzují zadavatel, sekretář
soutěže, přezkušovatel soutěžních návrhů, porotci
a přizvaní odborníci, že se seznámili se všemi
podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou tyto
soutěžní podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít.

směřují, v čem je spatřováno porušení soutěžních
podmínek a čeho se stěžovatel domáhá.
Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném
rozsahu a do 15 dnů od obdržení námitek odešle
stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám
vyhovuje, či nikoliv, s uvedením důvodu. Vyhoví-li
zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob
provedení nápravy a oznámí tuto skutečnost všem
účastníkům soutěže. Pokud zadavatel námitkám
nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném
rozhodnutí o možnosti podat návrh na zahájení
řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže.

11.4.2 Návrh na zahájení řízení
o přezkoumání úkonů zadavatele
Návrh je nutné doručit Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže i zadavateli do 10 dnů od
doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo
do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel
o námitkách nerozhodl.
Náležitosti návrhu na zahájení řízení o přezkoumání
úkonů zadavatele a dalšího postupu stěžovatele se
řídí podle ustanovení § 249 a násl. Zákona.

11.3.2 Souhlas ze strany účastníků
Podáním žádosti o účast, soutěžních návrhů vyslovují
účastníci souhlas se všemi podmínkami soutěže
a s rozhodnutími poroty učiněnými v jejich rámci
a v souladu s nimi.

12) ŽÁDOST
O ÚČAST V SOUTĚŽI

11.4 Řešení rozporů
11.4.1 Námitky
Účastníci mohou podávat námitky proti postupům
zadavatele v soutěži o návrh v souladu s částí
třináctou Zákona.
Každý účastník soutěže může do 15 dnů ode dne
doručení rozhodnutí o vyloučení z účasti ze soutěže
či rozhodnutí o výběru nejvhodnějších návrhů
(zde pouze účastníci, kteří byli vyzváni k podání
soutěžního návrhu) podat zadavateli zdůvodněné
námitky vůči formálnímu postupu poroty.
Námitky podává účastník (dále jen „stěžovatel“)
písemně a musí v nich uvést, kdo je podává, proti
kterému postupu poroty či zadavatele námitky

12.1 Forma žádosti
Uchazeči podají zadavateli žádost o účast v soutěži,
ve které uvedou své identifikační údaje, 2 referenční
projekty a doloží splnění podmínek k účasti v soutěži
formou čestného prohlášení.
Žádost se podává ve formě jednoho PDF souboru
„Žádost“ pouze prostřednictvím elektronického
nástroje.

12.2 Technické parametry
podání žádosti v závislosti na
elektronickém nástroji
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Žádost o účast nesmí přesáhnout velikost 100 MB.
Elektronické podání lze nezávazně vyzkoušet na
internetové stránce:

13) SOUTĚŽNÍ NÁVRH
– 1. FÁZE

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profiluzadavatelu/detail/Z0001055/zakazka/392186

13.1 Požadavky na soutěžní návrh
12.3 Obsah žádosti
Žádost bude na 4 stranách formátu A4 na výšku
a bude obsahovat:
Strana 1: titulní strana s údaji o účastníkovi
(vyplněný podklad PP.01),
Strany 2 a 3: 2 referenční projekty (předpokládá
se každý na jedné straně) zobrazené libovolnou
prezentací. U referenčních projektů není
vyžadovaná jejich realizace, může se jednat
o studii nebo soutěžní návrh. Tyto referenční
projekty mají charakter významných služeb již
poskytnutých účastníkem a jejich předložením
účastník dokládá technickou kvalifikaci. Pravdivost
uvedených údajů potvrzuje účastník podpisem
v rámci čestného prohlášení. Referenční projekty
(z posledních 20 let před zahájením této soutěže)
by se měly co nejvíce vztahovat k předmětu
soutěže; tím se rozumí, zejména příměstské parky,
ostatní parky a krajinářská díla převážně přírodě
blízkého charakteru. Porota je bude posuzovat dle
kritéria a hledisek, jak stanoví bod 5.3 těchto
podmínek. U projektů budou údaje: (1) autor, tým
i spolupracující osoby, (2) místo, (3) datum/rok
úspěšně zakončené projektové fáze od územního
rozhodnutí po realizaci (případně ukončení soutěže
nebo dokončení studie), (4) investor stavby nebo
zadavatel projektu a (5) cena stavby, případně
propočet nebo odhad investičních nákladů. Dále
bude uvedena (6) plocha řešeného území a (7)
popis, jaké konkrétní principy nebo témata
obsahují referenční projekty, které by účastník
uplatnil při zpracování soutěžního návrhu.
V záhlaví obou stran bude čitelně uvedeno jméno/
název účastníka.
Strana 4: čestné prohlášení (vyplněný podklad
PP.02), kterým účastník doloží splnění podmínek
k účasti v soutěži.
V případě prokazování splnění podmínek více
osobami tvořícího jediného účastníka je možné
navýšit počet stran žádosti o příslušný počet
vyplněných podkladů PP.01 a čestných prohlášení,
tedy vyplněných podkladů PP.02.
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13.1.1 Závazné požadavky
Závaznými požadavky jsou:
odevzdání všech částí soutěžního návrhu
vypsaných níže (13.2);
anonymita soutěžního návrhu popsaná níže (13.8).
Návrh, který nesplní závazné požadavky, porota
vyřadí z hodnocení a zadavatel následně vyloučí
účastníka, který tento návrh podal, ze soutěže.

13.1.2 Doporučené požadavky
Požadavky neuvedené v předchozím bodě jsou
stanoveny jako doporučující a jejich nedodržení
není důvodem k vyřazení návrhu z posuzování
a k vyloučení účastníka, který tento návrh podal, ze
soutěže.
Zadavatel doporučuje, aby alespoň jeden člen týmu
účastníka byl státním občanem České republiky,
a to zejména s ohledem na povinnou registraci na
profilu zadavatele a komunikaci se zadavatelem
jejím prostřednictvím a alespoň povšechnou znalost
použitelných právních předpisů České republiky.

13.2 Části soutěžního návrhu:
Hlavní prezentace – „Panely“
Bližší popis – „Sešit“
Nezávazná nabídková cena – „Cena“
Vyplněná příloha PP.06 Autor.
Obsah těchto částí je popsán dále.

13.3 Technické parametry
podání návrhu v závislosti na
elektronickém nástroji

Návrh nesmí přesáhnout celkovou velikost 200 MB,
přičemž maximální velikost jednoho souboru je
100 MB.

specifikace povrchů, 5x perspektiva / celková
axonometrie

Elektronické podání lze nezávazně vyzkoušet na
internetové stránce:

13.4.4 Další obsah

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profiluzadavatelu/detail/Z0001055/zakazka/392186

Panely budou moci obsahovat další libovolná
vyjádření dle uvážení účastníků nad výše uvedený
rámec.

13.4 Hlavní prezentace – „Panely“
13.4.1 Uspořádání
Prezentace bude uspořádána na 4 panelech formátu
A0 na výšku. Na panelu v pravém dolním rohu bude
místo o reálné velikosti 3 x 3 cm pro číslo, pod
kterým bude návrh znám porotě. Při dolní straně
panelu bude uveden název soutěže „PŘÍMĚSTSKÝ
PARK SOUTOK“.

13.4.2 Forma odevzdání
Panely budou odevzdány fyzicky i elektronicky
– v listinné podobě vytištěné a podlepené
lehkou deskou pro výstavní účely (kapa
deskou), v elektronické podobě jako JPG
soubory s rozlišením alespoň 150 dpi pomocí
elektronického nástroje.

13.4.3 Doporučený obsah hlavní
prezentace
Panel 1:
návrh struktury „Guide plánu“ a zpracování tématu
širších vztahů, situace 1:25 000
Panel 2:
návrh revitalizace krajiny podél vodních toků, situace
1:10 000 a 2 řezy 1:500
Panel 3:
- Vstupní bod Černošice situace 1:750, 2x řez,
specifikace povrchů, doporučená konstrukce lávky, 2x
axonometrie nebo perspektiva
- Obnova údolnice Berounky situace 1:2 500, 2x řez
terénem, 2x perspektiva řešení nápustního objektu /
celková axonometrie
Panel 4:
- Vstupní bod Radotín 1:750, 2x řez, celková
axonometrie, 3x perspektiva z areálu bývalé
jahodárny, specifikace povrchů
- Propojení Zbraslav – Radotín 1:5000, 2x řez,

13.5 Bližší popis – „Sešit“
13.5.1 Uspořádání
Popis bude uspořádán v sešitu formátu A4 na výšku.
Titulní strana ponechá v pravém dolním rohu místo
o reálné velikosti 3 x 3 cm pro náhodně přidělené
číslo, pod kterým bude návrh znám porotě. Při dolní
straně titulní strany bude uveden název soutěže
„PŘÍMĚSTSKÝ PARK SOUTOK“.

13.5.2 Forma odevzdání
Sešit bude odevzdán fyzicky i elektronicky –
v listinné podobě vytištěný a svázaný alespoň v 1
kopii (preferují se 2 kopie), v elektronické podobě
v jednom PDF souboru s rozlišením alespoň 150
dpi pomocí elektronického nástroje.

13.5.3 Doporučený obsah bližšího popisu
titulní strana
anotace návrhu v rozsahu cca 500 znaků vč. mezer
popis celkového krajinářského řešení – včetně vazeb
na okolí
popis plánu péče a managementu parku
popis provozního a dopravního řešení s ohledem na
různé typy návštěvníků
pro jednotlivé projekty – popis celkového
koncepčního, konstrukčního a materiálového řešení
vyplněné tabulky bilancí – viz vzor vydaný jako
podklad.
Bližší popis návrhu není limitován na formu textu,
doporučuje se jej doplnit schématy, skicami a dalšími
vysvětlujícími výstupy, díky kterým účastník co
nejlépe přiblíží principy svého návrhu porotě.

13.5.4 Další obsah
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Popis bude moci obsahovat další libovolná vyjádření
dle uvážení účastníků nad výše uvedený rámec.

13.6 Nezávazná nabídková
cena – „Cena“
Nezávazná nabídková cena slouží zadavateli pro
orientaci – tento dokument nebude porotě předložen,
ale bude vodítkem pro JŘBU.
Cena bude odevzdána pouze elektronicky jako
jeden soubor formátu XLS – vyplněný vzor PP.03.

13.7 Vyplněná příloha
PP.06 Autor
Do přílohy PP.06 lze vyplnit další spolupracující
osoby, autory nebo spoluautory. Tento podklad slouží
k identifikaci osob, které se na návrhu podílely,
a bude takto zveřejněn spolu s výsledky soutěže.
Účastník tímto způsobem zadavateli musí doložit,
že je oprávněn disponovat autorskými právy, tj. že
účastník je současně autorem nebo že autor udělil
účastníkovi oprávnění k užití jeho díla na základě
licenční smlouvy, jejíž kopii účastník zadavateli
předloží.

13.8 Závazné podmínky anonymity
soutěžního návrhu

14) SOUTĚŽNÍ
NÁVRH – 2. FÁZE
14.1 Upřesnění požadavků
a náležitostí návrhu v 2. fázi
Požadavky a doporučení týkající se soutěžního
návrhu budou upřesněny ve výzvě k účasti
v 2. fázi soutěže. Předběžně se bude jednat o 6
panelů formátu A0 a bližší popis ve formě sešitu.
Podrobnost rozpracování návrhu bude upřesněna.
2. fáze soutěže bude probíhat anonymně obdobně
jako 1. fáze.

15) PŘEHLED
PODMÍNEK SOUTĚŽE,
JEJICHŽ NESPLNĚNÍ
MÁ ZA NÁSLEDEK
VYLOUČENÍ ZE
SOUTĚŽE
15.1 Shrnutí

Návrhy budou porotě předloženy anonymně. Žádná
část soutěžního návrhu (s výjimkou výslovně
uvedenou v těchto soutěžních podmínkách) nesmí
obsahovat jméno, adresu ani jinou grafickou značku
účastníka, která by mohla vést k jeho identifikaci
porotou.

Pro přehlednost zadavatel níže shrnuje podmínky
soutěže, jak jsou stanoveny těmito soutěžními
podmínkami, jejichž nesplnění má za následek
vyloučení ze soutěže:

Návrh, u kterého porota zjistí porušení anonymity,
vyřadí z hodnocení a zadavatel následně vyloučí
účastníka, který tento návrh podal, ze soutěže.

nedoložení některého z požadovaných dokumentů
prokazujícího splnění podmínek účasti v soutěži (bod
4.4 soutěžních podmínek);
nesplnění některého ze závazných požadavků
stanovených v bodě 13.1.1 soutěžních podmínek;
podání více než jednoho soutěžního návrhu
účastníkem dle bodu 5.7.5 soutěžních podmínek;
podání soutěžního návrhu osobou, která je
poddodavatelem jiného účastníka, dle bodu 5.7.6
soutěžních podmínek.
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16) PŘEHLED
PODMÍNEK SOUTĚŽE,
JEJICHŽ NESPLNĚNÍ
MÁ ZA NÁSLEDEK
NEPŘIHLÍŽENÍ
K ŽÁDOSTI O ÚČAST,
NÁVRHU
16.1 Shrnutí
Zadavatel níže shrnuje podmínky soutěže, jak jsou
stanoveny těmito soutěžními podmínkami, jejichž
nesplnění má za následek, že se žádost o účast, návrh
nepovažují za podané a nepřihlíží se k nim:
doručení žádosti o účast po stanovené lhůtě nebo
jiným způsobem než stanoveným soutěžními
podmínkami (bod 5.1.3 soutěžních podmínek);
doručení soutěžního návrhu nebo jeho části v 1. nebo
2. fázi po stanovené lhůtě nebo jiným způsobem
než stanoveným soutěžními podmínkami (bod 5.7.4
soutěžních podmínek).
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