Soutěž o návrh na „Rekonstrukci a dostavbu kina a úpravu okolí, Česká
Kamenice“

Město Česká Kamenice
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souladu
se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění, vyhlásilo
dne 1. března 2019 veřejnou architektonickou soutěž o návrh na řešení „Rekonstrukce a dostavba
kina a úprava okolí, Česká Kamenice“. Soutěž o návrh je vyhlášena jako otevřená soutěž o návrh
ve smyslu § 145 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů („ZZVZ“).
Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení Soutěžních podmínek, a to v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ
včetně přesného znění žádosti bez identifikace zájemce, který o vysvětlení požádal.

Otázka č. 46
Dobrý deň,
existuje nejaké obmedzenie (v súťaži Rekonstrukce a dostavba kina v České Kamenici), ktoré
súťažnému kolektívu neumožňuje odovzdať viac ako jeden návrh.
Odpověď:
Soutěž probíhá v režimu platného Zákona o zadávání veřejných zakázek, který v rámci soutěže
umožňuje podat pouze 1 nabídku za jeden autorský tým.
Otázka č. 47
V bode 3.6.3. súťažných podmienok sa uvádza že textová časť bude obsahovať :
„a) titulní stranu".
Pôjde o stranu s označním podľa bodu 6.6?
„b) seznam částí soutěžního návrhu označených pořadovým číslem a názvem části a navazujícími
pořadovými čísly (viz odst. 6.6 písm. b těchto soutěžních podmínek)"
Myslia sa tým tieto body?
1) GRAFICKÁ ČÁST
2) TEXTOVÁ ČÁST
3) OBÁLKA NADEPSANÁ CD - DIGITÁLNÍ VERZE NÁVRHU
4) OBÁLKA NADEPSANÁ „AUTOR"
Máme body číslovať alebo označovať písmenami ako je to uvedené v bode 6.1?
Odpověď:
Ano, textová část bude obsahovat titulní stranu, která bude označena podle bodu 6.6.
Všechny části návrhu budou číslovány, a to v levém rohu, v rámečku podle Soutěžních podmínek.
Znamená to tedy, že panely budou mít označení 1,2 a 3, textová část bude mít č. 4 atd.
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Otázka č. 48
Chceli by sme opýtať ako je to v prípade elektronického odovzdania súťažných návrhov
prostredníctvom portálu „zakazky.ceska-kamenice.cz":
Je možné súťažné návrhy odoslať vo formáte PDF textové aj grafické časti? PDF zachováva textové
dokumenty v zalomení v akom boli vytvorené a tiež vie do seba pribaliť použité fontov. Podobne je
to aj s výkresmi, že je pre nás výhodnejšie posielať PDF ktoré je hotovým produktom ako
autocadové výkresy s prílohami obrázkov.
Odpověď:
Elektronické odevzdání prostřednictvím portálu „zakazky.ceska-kamenice.cz" je povinné. Pro
elektronické odevzdání všech částí platí, že prostřednictvím portálu lze odevzdat všechny
dokumenty ve formátu pdf. Pro odevzdání části na CD je však dwg soubor požadován pro
přezkoušení.
Otázka č. 49
Zároveň ste však mali požiadavku na zaslanie výkresov vo forme dwg kvôli možnému
prekontrolovaniu výkresov, narážame tu však na problém maximálnej kapacity jednej zásielky
25MB. Tri panely A1 vo formáte PDF majú cca 20MB v prípade, že by sme posielali súťažný
návrh vo formáte PDF a aj v pôvodných formátoch tak danú kapacitu isto prekročíme. Preto sa
pýtame či je možné odoslať celý návrh v PDF a pripojiť iba dwg súbor bez vizualizácií? V takom
prípade by sme mohli požiadavky do 25MB naplniť. Prípadne či je možné zaslať čisté dwg bez
vizualizácií vo formáte rar alebo zip?
Odpověď:
Podle zveřejněných podrobných pokynů je max. velikost 1 odevzdávaného souboru 25MB. To
znamená, že můžete odevzdat například panel č. 1 ve formátu pdf o velikosti 20MB, panel č. 2 o
velikosti 25MB atd. V případě, že by byl některý ze souborů větší, je možné ho např. komprimovat.
Otázka č. 50
Je možné dostať prílohu súťažného modelu („P04 DIGITÁLNÍ MODEL") vo formáte „.dwg" alebo
3ds „.max"?
Odpověď:
Ne, v tuto chvíli nebudou další soutěžní podklady zveřejňovány.
Otázka č. 51
V rozvržení panelů je rozpor mezi textovými instrukcemi a náhledy rozvržení. Má být zákres do
fotografie na panelu 1 nebo 2?
Odpověď:
Doporučujeme rozvržení podle přílohy č. P06.
Otázka č. 52
Může být použita vlastní fotografie pro zákres ze stejného místa nebo trváte na použití
poskytnutého snímku?
Odpověď:
Pro zákres do fotografie platí, že může být použita libovolná technika. Proto pokud použitý snímek
upravíte, vyčistíte, případně jako základ použijete nový – ze shodného místa, se stejnou
ohniskovou vzdáleností tak, aby bylo výsledné zobrazení shodné a porovnatelné, je takový postup
v pořádku.
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