Vysvětlení zadávací dokumentace
veřejná zakázka
Architektonicko-urbanistická soutěž / Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Identifikační údaje o zadavateli
Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ: 00282707
Zástupce vyhlašovatele: Sabina Dvořáková, projektová manažerka, Odbor investic a projektové podpory, Město
Tišnov, e-mail: sabina.dvorakova@tisnov.cz
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Soutěž o návrh
Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4
Vážení,
v souladu se ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.
DOTAZY UCHAZEČE - Č. 4 Z 19. 11. 2019:
a)

Je poloha a délka podélného řezu i řezů příčných, z podkladů složky A přílohy P5_ROZVRŽENÍ PANELŮVZOR, konkrétně z panelu č. 1, závazná? Dále je potřeba zachovat samotný počet řezů, konkrétně příčný
řez v severní části řešeného území?

b) Vzory panelů (jejich rozvržení, měřítka, počet řezů, pohledů) a zákres do Vámi předložené fotografie
jsou pouze doporučené, či závazné?
c)

V zadání architektonicko-urbanistické soutěže REVITALIZACE NÁMĚSTÍ MÍRU V TIŠNOVĚ uvádíte
možnost snížení nynější kapacity 91 míst parkování o 30 %. Spadá do nové kapacity parkování (po
přepočtu cca 64 míst) také 10 parkovacích míst pro reprezentaci města?

ODPOVĚDI NA DOTAZY:
Odpověď na dotazy a) a b):
Dle soutěžních podmínek jsou uspořádání a obsah panelů pouze doporučené. Pokud se tedy soutěžící
rozhodne pro jejich odlišné uspořádání či obsah, není to důvodem k vyloučení ze soutěže. Nesmí však být
snížena srozumitelnost soutěžního návrhu.
Zadavatel však předpokládá, že soutěžící uspořádají panely dle vzoru (Příloha P5).
Citace ze soutěžních podmínek:
6.2.2.1 Grafická vyjádření na panelech o formátu B1 (doporučené uspořádání):………
6.2.2.3 Panely mohou obsahovat další vyjádření objasňující návrh řešení nad rámec uvedený v odst. 6.2.2.1;
jejich použití však nesmí snížit srozumitelnost vyjádření uvedených v odst. 6.2.2.1.
6.2.2.4 Zadavatel předpokládá, že grafická část bude na panelech uspořádána dle Přílohy P5_Rozvržení panelů –
vzor (ve SLOŽCE A.)

Odpověď na dotaz c):
Původní kapacita parkování na náměstí činila v době přípravy architektonicko-urbanistické soutěže cca 91 míst, do
nichž bylo započítáno i 10 parkovacích míst pro reprezentaci města.
Dle bodu 6 Zadání soutěže je třeba tuto celkovou kapacitu (91 míst) „omezit (snížit maximálně o 30 %) a vhodně
organizovat parkování, vytvořit podmínky pro nastavení regulovaného parkování, které neznemožní zkvalitnění
veřejných prostranství“. Zároveň je nutné dle bodu 2 Zadání soutěže „navrhnout místa pro parkování reprezentace
města v počtu 10 míst v optimální poloze“.
Přesné dodržení zadání soutěže (stavebního programu) není závazné, dle bodu 2.3 Soutěžních podmínek
„nedodržení požadavků na řešení předmětu soutěže není důvodem k vyřazení návrhu z posuzování a k vyloučení
účastníka ze soutěže. Kvalitu a komplexnost zapracování těchto požadavků do soutěžního návrhu posoudí porota
podle kritérií uvedených v odst. 7.1.“

Veškeré informace k tomuto dotazu byly uveřejněny při vyhlášení soutěže dne 23. 9. 2019 jako součást soutěžních
podkladů a dovysvětlení nemá vliv na lhůtu pro odevzdání návrhu.
V Tišnově dne 21. 11. 2019

