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Fakultní Nemocnice Hradec Králové vyhlašuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen „Zákon“),
v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve
znění pozdějších předpisů,
s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
architektonicko-urbanistickou otevřenou dvoufázovou projektovou soutěž o návrh „NEXT LEVEL – FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ“ a vydává k tomu
tyto soutěžní podmínky.
V Hradci Králové dne 18. 4. 2017
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MOBA
1.

ZADAVATEL, POROTA, PŘIZVANÍ
ODBORNÍCI A POMOCNÉ ORGÁNY
POROTY

1.1

Zadavatel soutěže:

1.2

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581,
500 05, Hradec Králové – Nový Hradec Králové
IČ: 00179906
DIČ: CZ 00179906
Zástupce zadavatele: prof. MUDr. Vladimír Palička,
CSc., dr. h. c. – ředitel FN HK
tel.: +420 495 832 177
https://www.fnhk.cz/
adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/
nabidkaGORDION/profilFNHK

Organizátor soutěže:

MOBA studio s.r.o.
Nad Přehradou 404/5
109 00 Praha 10
IČ: 61459712
DIČ: CZ 61459712
Zastoupena: Ing. arch. Igorem Kovačevićem PhD. –
jednatelem společnosti
Proškolený organizátor soutěže:
MArch. Ing. arch. Yvette Vašourková
e-mail: vasourkova@moba.name

1.3.

Zpracovatel soutěžních podmínek

1.4

Sekretář soutěže:

1.5

Přezkušovatel soutěžních návrhů:

1.6

Právník :

CCEA MOBA
U Půjčovny 953/4
110 00 Praha 1
Ing. arch. František Novotný

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
E-mail: kovacevic@moba.name

Ing. arch. Karin Grohmannová

Karo, Lašmanský & Partners s.r.o.,
advokátní kancelář
Klimentská 1216/46
110 00, Praha 1
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1.7

Porota

1.7.2

Řádní členové poroty nezávislí
prof. Ing. arch. Zdeněk Zavřel
prof. Ing. arch. Mario Corea (SP)
Arch. Sergio Bruns, Ph.D. MSADD (CH)
Arch. DI. Richard Klinger (AT)

1.7.3

Náhradníci poroty závislí
Ing. Karel Antoš, Ph.D.
MUDr. Michal Hudík

1.7.4

Náhradníci poroty nezávislí
Ing. arch. Martin Tycar
Ing. arch. Kristina Richter Adamson (SK/GB)

1.8

Přizvaní odborní znalci

1.7.1

Řádní členové poroty závislí
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.
prof. MUDr. Jan Vojáček, Ph.D.
Ing. Veronika Bartošová

Porota může v průběhu svého jednání přizvat odborné
znalce, vždy se souhlasem zadavatele.

MOBA
2.

PŘEDMĚT, ÚČEL A POSLÁNÍ
SOUTĚŽE

2.1

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je architektonické řešení modernizovaných chirurgických oborů spočívající v novostavbě objektu chirurgických oborů mezi ulicí Nemocnice a Bedrnovým pavilonem a následná rekonstrukce Bedrnova
pavilonu (objekt číslo 21), a to tak, aby byla zajištěna
funkčnost chirurgických oborů, Emergency (objekt číslo
50) a Pavilonu interních oborů (objekt číslo 10) po celou
dobu výstavby a rekonstrukce.
Plánované investiční výdaje (nezahrnující výdaje na
projektovou dokumentaci) jak pro novostavbu, tak i pro
rekonstrukci Bedrnova pavilonu jsou 1.800 milionů Kč
bez DPH.
Cílem soutěže je získat nejkvalitnější provozně-efektivní
a architektonické řešení Chirurgického centra.

2.2

Účel a poslání soutěže

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky
zadavatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách
a v soutěžních podkladech a vybrat účastníky, s nimiž
bude v jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“)
dle § 143 odst. 2 Zákona a § 65 Zákona zadavatel jednat
o zadání následné zakázky dle těchto soutěžních podmínek.
Zadavatel vyzve k jednání všechny oceněné účastníky
a bude následně jednat takto:
a. vyzve k jednání nejprve účastníka, jehož návrh se
umístí na nejvýše oceněném místě, a pokud s ním
dojedná uzavření smlouvy, jednání ukončí;
b. v případě, že v jednání podle písm. a) nedojde k dohodě o uzavření smlouvy, vyzve k jednání účastníka,
jehož návrh se umístí na druhém nejvýše oceněném
místě, a pokud s ním dojedná uzavření smlouvy,
jednání ukončí;
c. v případě, že ani v jednání podle písm. b) nedojde k
dohodě o uzavření smlouvy, vyzve k jednání o uzavření smlouvy účastníka, jehož návrh se umístí na
třetím nejvýše oceněném místě, a po jednání s tímto
účastníkem JŘBU ukončí.
Výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění bude zadání
zakázky na zpracování navazujících výkonových fází
projektových prací, a to jak nové stavby, tak i rekonstrukce Bedrnova pavilonu, včetně dokumentace úprav
v novostavbě poté, co se z ní část pracovišť odstěhuje
do rekonstruovaného Bedrnova pavilonu, dále navazujících investic jako parkoviště v okolí a dalších investic
které vzniknou v průběhu výstavby rekonstrukce a uvedení Chirurgického centra do provozu tj. zpracování
projektové dokumentace k naplnění programu 135 090
„Strategické investice přímo řízených organizaci Ministerstva Zdravotnictví“, podprogram č. 135 092 – „Fakultní
nemocnice Hradec Králové – modernizace chirurgických
oborů“ (dopracování návrhu stavby, EIA řízení – pokud
bude nutné vzhledem k podanému návrhu, dokumentace
pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební po-

volení, realizační dokumentace vč. výkazu výměr a rozpočtu stavby, včetně podrobné dokumentace interiéru
a zdravotnické techniky, včetně případné dokumentace
demolic stávajících staveb, součinnost při výběru zhotovitele stavby, autorský dozor stavby a veškeré inženýrské
činnosti). Všechny dokumentace musí být v souladu
s vyhláškou č. 499/2006 Sb., Vyhláška o dokumentaci
staveb, v platném znění.
V rámci JŘBU bude požadováno doložení profesní
kvalifikace osoby hlavního architekta a hlavního inženýra
projektu minimálně v následujícím rozsahu:
1. zpracování projektové dokumentace na objekt o realizačních nákladech minimálně 100 mil. Kč bez DPH,
který se realizoval v posledních 10 letech pro veřejného či soukromého zadavatele v kategorii staveb
občanských, bytových a zdravotnických, tedy vyjma
staveb průmyslových, inženýrských, zemědělských,
energetických apod.
2. zpracování projektové dokumentace na zdravotnickou stavbu o realizačních nákladech minimálně 26,5
mil. Kč bez DPH, která se realizovala v posledních 10
letech pro veřejného či soukromého zadavatele
Poddodavatel, prostřednictvím kterého bude prokazováno splnění technické kvalifikace, se musí podílet na zpracování projektové dokumentace Modernizace Chirurgických oborů Fakultní nemocnice Hradec Králové – MCHO
FN HK viz bod 2 náhoře.

3.

DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

3.1

Druh soutěže o návrh

3.1.1

Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako
architektonicko-urbanistická.

3.1.2

Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako
otevřená.

3.1.3

Podle počtu vyhlášených fází se soutěž vyhlašuje
jako dvoufázová.

3.1.4

Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako
projektová.
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4.

ÚČAST V SOUTĚŽI

4.1

Podmínky účasti v soutěži

Podmínky účasti v soutěži splní fyzické a právnické osoby,
popřípadě jejich společnosti, které prokážou, že:
a jsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropského hospodářského prostoru
a Švýcarské konfederace nebo mají své sídlo v České
republice, nebo v některém z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace;
b nikdo z autorů popř. spoluautorů soutěžního návrhu a jejich spolupracovníků uvedených v seznamu
vloženém v obálce nadepsané „AUTOR“ a v případě
právnických osob též nikdo ze statutárních orgánů:
b.1 se bezprostředně nezúčastnil na přípravě soutěžního zadání a na vyhlášení soutěže;
b.2 není řádným členem nebo náhradníkem poroty,
sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních
návrhů nebo přizvaným odborníkem této soutěže;
b.3 není manželem, přímým příbuzným, trvalým projektovým partnerem, bezprostředním nadřízeným
či přímým spolupracovníkem osob uvedených
v bodech b.1 a b.2, pokud tyto osoby jsou uvedeny
v soutěžních podmínkách;
b.4 není členem samosprávných orgánů zadavatele nebo zaměstnancem úřadů zadavatele nebo
právnických osob zřízených zadavatelem, které se
podílely na projednávání a schvalování soutěžních
podmínek, soutěžního zadání a/nebo se budou
podílet na projednávání a schvalování výsledků
soutěže, výsledků řízení o zadání zakázky v návaznosti na soutěž a výsledků zakázky zadané
v návaznosti na soutěž;
c splňují základní způsobilost dle § 74 Zákona;
d jsou zapsány v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné
evidenci, pokud jiný právní předpis zápis do takové
evidence vyžaduje (nevztahuje se na fyzické osoby
a jejich společnosti a na právnické osoby se sídlem
v zemi, kde takové evidence není vyžadována);
e mají oprávnění k podnikání pro projektovou činnost ve
výstavbě (nevztahuje se na osoby vykonávající činnost
architekta jako svobodné povolání a na fyzické a právnické osoby se sídlem v zemi, kde takové oprávnění
není vyžadováno);
f jsou autorizovanými osobami podle zákona č.
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů
a techniků činných ve výstavbě, v platném znění,
případně autorizovanými architekty podle práva státu,
jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.

4.2

Prokázání splnění podmínek účasti v soutěži

4.2.1

Účastník prokáže splnění podmínek účasti v soutěži
v první fázi dle odst. 4.1 čestným prohlášením vloženým do obálky nadepsané „Autor – I. fáze“ (viz odst.
6.1.4 těchto soutěžních podmínek).
Účastník prokáže splnění podmínek účasti v druhé
fázi soutěži dle odst. 4.1, pokud k němu bude vyzván,
následujícími dokumenty vloženými do obálky
nadepsané „Autor - II. fáze“ (viz odst. 6.2.5 těchto
soutěžních podmínek):
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a

podmínky uvedené pod písm. a), b) a c) čestným
prohlášením;
b podmínku uvedenou pod písm. d) prostou kopií výpisu
z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidenci,
pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence
vyžaduje;
c podmínku uvedenou pod písm. e) prostou kopií výpisu
z živnostenského rejstříku nebo jiné evidence;
d podmínku uvedenou pod písm. f) prostou kopií osvědčení o autorizaci;
4.2.2 Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník více
fyzických osob společně, musí každá z těchto osob
splňovat podmínky uvedené v odst. 4.1 písm. a), b)
a c). Splnění ostatních podmínek účasti prokazují
tyto osoby společně.
4.2.3 Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník více
právnických osob společně, musí každá z těchto
osob splňovat podmínky uvedené v odst. 4.1 písm.
a), b), c) a d). Splnění ostatních podmínek účasti
prokazují tyto osoby společně. Splnění podmínek
základní způsobilosti prokazují právnické osoby dle
ustanovení § 74 odst. 2 Zákona.
4.2.4 Účastník je oprávněn prokázat splnění podmínek
uvedených v odst. 4.1 písm. e) prostřednictvím jiné
osoby.
4.2.5 Osoba prokazující splnění podmínky dle odst. 4.1
písm. f) musí být autorem nebo spoluautorem návrhu.
4.2.6 Zahraniční účastník prokazuje splnění podmínek
účasti v soutěži dle odst. 4.1 písm. d), e) a f) v rozsahu odpovídajícím právnímu řádu země, v které má
sídlo.
4.2.7 Účastník, který bude na základě výsledků jednacího
řízení bez uveřejnění vyzván k uzavření smlouvy,
předloží zadavateli, v souladu se Zákonem, originály
nebo úředně ověřené kopie listin dokládající splnění
podmínek účasti v soutěži uvedených v odstavci 4.1.

4.3

4.3.1

Důsledky nesplnění podmínek k účasti v soutěži

Pokud účastník nedoloží v obálce „Autor - I. fáze“
a „Autor - II. fáze“ požadované dokumenty prokazující splnění podmínek účasti v soutěži dle odst.
4.2.1, bude právníkem soutěže bezodkladně vyzván
k doplnění dokumentů, a to ve lhůtě 15 kalendářních
dnů ode dne doručení výzvy.
V případě, že účastník požadované dokumenty ve
stanovené lhůtě nedoloží, zadavatel jej vyloučí ze
soutěže a vyzve náhradníka dle bodu 4.3.2.

4.3.2 Porota do II. fáze soutěže vybere 6 (slovy šest) návrhů. Kromě 6 účastníků postupujících do druhé fáze,
vybere porota 2 náhradníky. V případě, že účastník
vyzvaný do druhé fáze soutěže ve stanovené lhůtě
nedoplní požadované dokumenty, bude zadavatelem
vyloučen ze soutěže a na jeho místo bude vyzván
první ze dvou náhradních účastníků.
4.3.3 Pokud účastník nesplní podmínky účasti v soutěži,
porota vyřadí jeho návrh z posuzování a zadavatel jej
vyloučí ze soutěže.

MOBA
5.

5.1

DOSTUPNOST SOUTĚŽNÍ DOKUMENTACE, SOUTĚŽNÍ PODKLADY,
PROHLÍDKA SOUTĚŽNÍHO MÍSTA
A VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

5.3

03. Katastrální mapa, výškopis, majetkové vztahy
a známé inž. sítě (dwg)
04. Dokumentace současného stavu objektů (dwg)
05. Digitální podklady k 3D modelu (dwg, skp)
06. Připravované investice v okolí (pdf)

Soutěžní podmínky ani podklady nebudou vydávány
v tištěné podobě.

Dostupnost soutěžní dokumentace

5.2.1

Ode dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího
řízení uveřejní zadavatel všechny soutěžní podklady
na profilu zadavatele dostupného z https://www.
egordion.cz/nabidkaGORDION/profilFNHK a na
webu soutěže
www.nextlevelfnhk.cz
Všechny soutěžní podklady jsou poskytovány
bezplatně.
Zájemce o účast v soutěži se převzetím podkladů
zavazuje použít tyto pouze pro účely své účasti
v soutěži, nevydávat je třetím osobám a řádně je
zabezpečit proti zneužití třetí osobou.
Na profilu zadavatele a na stránce
www.nextlevelfnhk.cz budou rovněž uveřejněna
všechna vysvětlení zadávací dokumentace, resp.
změna nebo doplnění zadávací dokumentace,
dodatečné informace k soutěži a odpovědi na dotazy
účastníků.

01. Zadání soutěže (pdf)
02. Kniha místností (xls)

Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální
podobě.

5.2

Seznam poskytovaných soutěžních podkladů:

07. Souhrn standardů pro projektování a realizaci
staveb (vč. rekonstrukcí a modernizací) ve Fakultní
Nemocnici Hradec Králové (pdf) - pro informaci
08. Fotodokumentace (jpg, pdf)
09. Fotografie pro povinný zákres (jpg)
Podklady k vyplnění a odevzdání jako části návrhu:
10. Tabulka „Předpokládané provozní náklady“
(xls)
11. Tabulka „Plochy a kubatury navrhovaných
objektů pro I. fázi“ (xls)
12. Tabulka „Plochy a kubatury navrhovaných objektů pro II. fázi včetně navrhovaných investičních
nákladů“ (xls)
13. Smlouva o dílo (doc) – pro informaci
Podklady k vyplnění a odevzdání v obálce „Autor I. fáze“:
14. Tabulka „Cenová nabídka architektonických
a projekčních prací“ (xls)
15. Identifikační údaje účastníka soutěže (doc)
16. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 74 Zákona (doc)
17. Čestné prohlášení o splnění profesních kvalifikačních předpokladů (doc)
18. Čestné prohlášení o dostatečném oprávnění
k uzavření smlouvy (doc)

5.4

5.5

Prohlídka místa plnění

Pro zájemce o soutěž bude dne 20. 5. 2017 zorganizována prohlídka místa plnění. Prohlídka bude
zahájena v 10:00 hod, místo srazu je ve Výukovém
centru Lékařské fakulty UK v areálu FN HK
K účasti se zájemci přihlásí zasláním e-mailu s předmětem „NEXT LEVEL FN HK, Registrace k prohlídce
místa plnění“ na adresu sekretáře soutěže:
kovacevic@moba.name

Vysvětlení soutěžních podmínek (dotazy)

5.5.1
Účastníci mohou podávat žádosti o vysvětlení
soutěžních podmínek písemně na e-mailovou adresu
sekretáře soutěže:
kovacevic@moba.name
5.5.2
Vysvětlení soutěžních podmínek bude s textem
žádosti (dotazem) bez identifikace účastníka zveřejněno
popřípadě spolu se soutěžními podmínkami a soutěžními
podklady na profilu zadavatele.
Termíny pro podání žádostí uvádí odst. 10.4.1.
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6.
6.1

SOUTĚŽNÍ NÁVRH
I. fáze soutěže

Soutěžní návrh v I. fáze soutěže bude obsahovat:
a. grafickou část – 4 panely formátu B1 (707 x 1000 mm)
z lehkého materiálu pro výstavní účely (dále jen „panely“) obsahující grafické vyjádření návrhu
b. 3 ks portfolia formátu A3 v identických vyhotoveních
(viz bod 6.1.2);
c. digitální část na pevném nosiči dat v uzavřené obálce
(viz bod 6.1.3);
d. uzavřenou obálku nadepsanou „Autor – I. fáze“ (viz
bod 6.1.4);
e. uzavřenou obálku nadepsanou „Kontaktní adresa“ (viz
bod 6.1.5);
6.1.1

Grafická část – panely I. fáze

Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat:
4 ks panelů formátu B1 (707 x 1000 mm)
Pro ztvárnění návrhu v soutěži jsou k dispozici celkem
4 kusy soutěžních panelů formátu B1 orientovaných na
výšku, nalepených/vytištěných na panelech z lehkého
materiálu pro výstavní účely.
OBSAH SOUTĚŽNÍCH PANELŮ:
PANEL 1 BUDE OBSAHOVAT:
A Nadhledové izometrické zobrazení finální etapy návrhu
v měřítku nejlépe 1:500
B Zobrazení exteriéru návrhu ve 4 zákresech / perspektivách (2 povinné zobrazení v zadaných fotografiích,
viz podklad č. 9 a 2 zobrazení dle uvážení soutěžícího)
a stručný popis návrhu ve finální etapě
PANEL 2 BUDE OBSAHOVAT:
C Etapizaci navrženého rozvoje Chirurgického centra
včetně vyznačení ploch potřebných k výstavbě a logistické řešení stavby a zásobování stávajících objektů
CHC ve všech etapách modernizace nejlépe v měřítku
1:1000 s popisem navrženého řešení
C.1 Etapa přístavby
C.2 Etapa rekonstrukce s propojením na zachovávané provozy – Emergency, Intervenční radiologie
atd.
C.3 Etapa finální fáze Chirurgického centra
D Logistika dotčené části areálu včetně řešení dopravy
v klidu a případnou relokací skladů MTZ, nejlépe v měřítku 1:2000, s popisem navrženého řešení
D.1 Logistika areálu v etapě novostavby
D.2 Logistika areálu ve finální etapě
E Pohledy na fasády Chirurgického centra ve finální
etapě nejlépe v měřítku 1:500
F Schematické řezy objekty Chirurgického centra ve
finální etapě, se zobrazením vzájemných návazností
přístavby a Pavilonu akademika Bedrny nejlépe v měřítku 1:500

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
8

PANELY 3 A 4 BUDOU OBSAHOVAT:
G Schematické půdorysy Chirurgického centra ve finální
etapě, s barevným odlišením zónování provozů / oddělení dle kapitol E1 - E15 Soutěžního zadání, se základními kótami konstrukčního systému a se zobrazením
návazností na Pavilon Interních oborů, Emergency/
KARIM a exteriér, nejlépe v měřítku 1:500.
H Další schémata, grafiky či popisy dle uvážení soutěžících.
6.1.2

Portfolio soutěžního návrhu – I. fáze

Portfolio soutěžního návrhu bude sloužit jako kompletní
průvodní dokument a prostředek prezentace návrhu.
Orientace formátu a vazby je volná, výsledným formátem
bude A3. Portfolio bude na maximálně 30 listech a bude
odevzdáno ve třech vyhotoveních.
PORTFOLIO BUDE OBSAHOVAT
A Obsah portfolia s číslováním jednotlivých stran bude
uveden na první samostatné stránce
B Anotaci – popis základní myšlenky návrhu v rozsahu
textu max. 1 000 znaků včetně mezer
C Textovou zprávu, která bude obsahovat:
C.a Zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení, provozně–dispoziční řešení
Chirurgického centra
C.b Popis jednotlivých etap výstavby a způsob
propojení nového objektu na Emergency, intervenční radiologii atd., v průběhu rekonstrukce
Pavilonu akademika Bedrny;
C.c

Popis řešení vnitřní tj. vertikální dopravy v objektech ve všech etapách výstavby

C.d Popis konstrukčního řešení nového objektu Chirurgického centra, s důrazem na řešení tepelně–
izolačních vlastností budov;
C.e

Popis řešení venkovního prostoru a dopravního
řešení včetně dopravy v klidu.

Očekávaný rozsah textu je cca 10 000 znaků včetně
mezer.
D Provozní schémata – začleněná do textu nebo samostatně
D.a

Provozní schémata ukazující vzájemné vztahy
a polohu oddělení v rozloženém axonometrickém náhledu

D.b Schéma jednotlivých etap výstavby a způsob
propojení nového objektu na Emergency, intervenční radiologii atd., v průběhu rekonstrukce
Bedrnova pavilonu
E Výpis ploch kubatur I. etapy - vyplněný soutěžní podklad č. 11 s případným komentářem;
F Půdorysy všech pater v jednotném měřítku v libovolném provedení se základními kótami nosného
systému dále s barevným odlišením zónování provozů
/ oddělení dle kapitol E1 - E15 Soutěžního zadání, uvedení celkové plochy jednotlivých provozů / oddělení
bez nosných konstrukcí a se zobrazením návazností
na Pavilon Interních oborů, Emergency/KARIM a exteriér, nejlépe v měřítku 1:500.

MOBA
Grafická část – panely I. fáze

PANEL 1

PANEL 2
C.1

C.2

C.3

C Etapizace 1:1000
D.1

D.2

A Izometrie 1:500

VEL -

FAKULTN Í NEMOCN ICE HRADEC

D Logistika 1:2000

KRÁ LOVÉ

E Pohledy 1:500
B 4 zákresy / perspektivy exteriéru

PANEL 3

F Schematické řezy 1:500

PANEL 4

G Schematické půdorysy 1:500

G Schematické půdorysy 1:500
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6.1.3

Digitální část I. fáze

Soutěžící odevzdá 1 x CD/DVD/USB drive obsahující:
a. soutěžní panely ve formátu pdf (při kvalitě 300 dpi)
b. portfolio návrhu ve formátu pdf
c. anotaci ve formátu *.doc nebo *.docx
d. vyplněné tabulky (soutěžní podklad 10 a 11) ve formátu
*.xls případně *.xlsx.
Nosič bude uložen v obálce s nadpisem „CD / USB –
I. fáze“.
Na CD/DVD/USB drive nesmí být žádná značka, jelikož
bude otevřeno a i dle něj posuzován návrh.
U zapsaných souborů nesmí být zjistitelný autor souborů.
6.1.4

Obálka nadepsaná „Autor – I. fáze“

Bude obsahovat dokumenty s následujícími údaji:
a. cenovou nabídku projekčních prací ve všech stupních
PD včetně inženýringu, tedy soutěžní podklad č. 14.
Tato cenová nabídka účastníka soutěže nebude porotou při hodnocení návrhů posuzována.
b. účastník/účastníci soutěže: jméno, adresa, vzájemný
dohodnutý procentuální podíl případné ceny, bankovní
spojení, v případě obchodní firmy IČ a adresu datové
schránky, jména autorů soutěžního návrhu a spolupracujících osob, pokud nejsou uvedena mezi účastníky;
tj. soutěžní podklad č. 15.
c. doklady k prokázání splnění podmínek účasti v soutěži
a kvalifikačních předpokladů, resp. způsobilosti dle
odstavce 4.1 a 4.2 soutěžních podmínek (tj. soutěžní
dokumenty č. 16 a 17 – čestná prohlášení)
d. čestné prohlášení čestné prohlášení „O dostatečném
oprávnění k uzavření smlouvy“ (tj. soutěžní podklad č.
18)
Obálka bude zalepená, neporušená a zcela neprůhledná.
6.1.5

Obálka nadepsaná „Kontaktní adresa“

Obálka bude obsahovat jméno a adresu případně ID
datové schránky osoby, jíž bude v případě postupu návrhu
do 2. fáze soutěže zaslána výzva k účasti v druhém kole
s dalšími údaji a podklady.
Obálka bude zalepená, neporušená a zcela neprůhledná.

6.2

II. fáze soutěže

Soutěžní návrh ve II. fázi soutěže bude obsahovat:
a. grafickou část – 4 panely formátu A0 (841 x 1189 mm)
z lehkého materiálu pro výstavní účely (dále jen „panely“) obsahující grafické vyjádření návrhu (viz bod 6.2.1)
b. 3 ks portfolia formátu A3 v identických vyhotoveních
(viz bod 6.2.2);
c. model (viz bod 6.2.3);
d. digitální část na pevném nosiči dat v uzavřené obálce
(viz bod 6.2.4);
e. obálku nadepsanou „Autor – II. fáze“ (viz bod 6.2.5);

6.2.1

Grafická část – panely II. fáze

Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat výkresy
a schémata, které budou upřesněny ve výzvě k účasti v II .
kole. Grafická část bude odevzdaná na 4 panelech formátu A0 (841 x 1189 mm) na výšku, nalepených na panelech
z lehkého materiálu pro výstavní účely. Grafické rozvrženi
panelů bude upřesněno ve výzvě k účasti ve II. fázi soutěže a bude obsahovat především:
A Nadhledové izometrické zobrazení finální etapy návrhu
v měřítku nejlépe 1:400
B Zobrazení exteriéru návrhu ve 4 zákresech / perspektivách a dle uvážení soutěžícího, 2 perspektivy interiéru
návrhu – nejlépe veřejné části ambulantního traktu
a stručný popis návrhu ve finální etapě
C Etapizaci navrženého rozvoje Chirurgického centra
včetně vyznačení ploch potřebných k výstavbě a logistické řešení stavby a zásobování stávajících objektů
CHC ve všech etapách modernizace nejlépe v měřítku
1:1000 s popisem navrženého řešení
C.1 Etapa přístavby
C.2 Etapa rekonstrukce s propojením na zachovávané provozy – Emergency, Intervenční radiologie
atd.
C.3 Etapa finální fáze Chirurgického centra
D Logistika dotčené části areálu včetně řešení dopravy
v klidu a případnou relokací skladů MTZ, nejlépe v měřítku 1:2000, s popisem navrženého řešení
D.1 Logistika areálu v etapě novostavby
D.2 Logistika areálu ve finální etapě
E Pohledy na fasády Chirurgického centra ve finální
etapě nejlépe v měřítku 1:500
F Řezy objekty Chirurgického centra ve finální etapě, se
zobrazením vzájemných návazností přístavby a Pavilonu akademika Bedrny nejlépe v měřítku 1:400
G Půdorysy Chirurgického centra ve finální etapě, s barevným odlišením zónování provozů / oddělení dle kapitol E1 - E15 Soutěžního zadání se znázorněním toků
pacientů, personálu a materiálu; se základními kótami
konstrukčního systému a se zobrazením návazností na
Pavilon Interních oborů a Emergency; nejlépe v měřítku 1:400.
H další schémata, grafiky či popisy dle uvážení soutěžících.
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6.2.2

Portfolio návrhu – II. fáze

Obsah portfolia bude upřesněn porotou ve výzvě k účasti
v II. fázi soutěže a bude obsahovat především:
A Obsah portfolia s číslováním jednotlivých stran bude
uveden na první samostatné stránce
B Anotaci – popis základní myšlenky návrhu v rozsahu
textu max. 1 000 znaků včetně mezer
C Textovou zprávu, která bude obsahovat:
C.a Zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení, provozně–dispoziční řešení
Chirurgického centra
C.b Popis jednotlivých etap výstavby a způsob
propojení nového objektu na Emergency, intervenční radiologii atd., v průběhu rekonstrukce
Pavilonu akademika Bedrny;
C.c

Popis řešení vnitřní tj. vertikální dopravy v objektech ve všech etapách výstavby

C.d Popis konstrukčního řešení nového objektu Chirurgického centra, s důrazem na řešení tepelně–
izolačních vlastností budov;
C.e

Popis řešení venkovního prostoru a dopravního
řešení včetně dopravy v klidu.

Očekávaný rozsah textu je cca 10 000 znaků včetně
mezer.
D Provozní schémata – začleněná do textu nebo samostatně
D.a

Provozní schémata ukazující vztahy a polohu
mezi provozy / odděleními v rozloženém axonometrickém náhledu

D.b Schéma jednotlivých etap výstavby a způsob
propojení nového objektu na Emergency, intervenční radiologii atd., v průběhu rekonstrukce
Bedrnova pavilonu
E Propočet ploch a kubatur a investičních nákladů
I. etapy vyplněný soutěžní podklad č. 12 s případným
komentářem.
F Půdorysy všech pater v jednotném měřítku v libovolném provedení se základními kótami nosného
systému dále s barevným odlišením zónování provozů
/ oddělení dle kapitol E1 - E15 Soutěžního zadání se
znázorněním toků pacientů, personálu a materiálu;Y
uvedení celkové plochy jednotlivých provozů / oddělení bez nosných konstrukcí a se zobrazením návazností na Pavilon Interních oborů, Emergency/KARIM
a exteriér, nejlépe v měřítku 1:400.

6.2.3

Model

Ve II. fázi soutěže bude požadováno zhotovení modelu
v měřítku 1:500 v rozsahu území přístavby a Bedrnova
pavilonu. Model bude proveden v jednotné bílé barevnosti. Jeho přesná specifikace bude definována porotou při
výzvě k účasti do II. fáze.
6.2.4

Digitální část – II. fáze

Soutěžící odevzdá 1 x CD/DVD/USB drive obsahující:
a. soutěžní panely ve formátu pdf (při kvalitě 300 dpi)
b. portfolio návrhu ve formátu pdf
c. anotaci ve formátu *.doc nebo *.docx
d. vyplněné tabulky (tj. vyplněný soutěžní podklad 10 a
12) ve formátu xls, případně xlsx
Nosič bude uložen v obálce s nadpisem „CD / USB –
II. fáze“.
Na CD/DVD/USB nesmí být žádná značka, jelikož bude
otevřeno a i dle něj posuzován návrh.
U zapsaných souborů nesmí být zjistitelný autor souborů.
6.2.5

Obálka nadepsaná „Autor – II. fáze“

Bude obsahovat dokumenty s následujícími údaji:
a. cenovou nabídku projekčních prací ve všech stupních
PD včetně inženýringu (tj. vyplnění soutěžní podklad
č. 14). Tato cenová nabídka účastníka soutěže nebude
porotou při hodnocení návrhů posuzována.
b. účastník/účastníci soutěže: jméno, adresa, vzájemný
dohodnutý procentuální podíl případné ceny, bankovní
spojení, v případě obchodní firmy IČ a adresu datové
schránky, jména autorů soutěžního návrhu a spolupracujících osob, pokud nejsou uvedena mezi účastníky
(tj. vyplněný soutěžní podklad č. 15).
c. doklady k prokázání splnění podmínek účasti v soutěži
a kvalifikačních předpokladů dle odstavce 4.1 a 4.2
soutěžních podmínek (tj. vyplněný soutěžní podklad č.
16 a 17)
d. podmínku uvedenou dle odstavce 4.1 pod písm. d)
prostou kopií výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné
evidence, pokud je v ní veden;
e. podmínku uvedenou dle odstavce 4.1 pod písm. e)
prostou kopií výpisu z živnostenského rejstříku nebo
jiné evidence;
f. podmínku uvedenou dle odstavce 4.1 pod písm. f)
prostou kopií osvědčení o autorizaci;
g. čestné prohlášení „O dostatečném oprávnění k uzavření smlouvy“ (tj. soutěžní podklad č. 18)
Obálka bude zalepená, neporušená a zcela neprůhledná.

G Půdorysy typizovaných místností medicínského provozu v jednotném měřítku, nejlépe 1:100. Jde především
o místnosti:
1

Operační sál dvojče (včetně umývárny a skladu)

2

Třílůžkový pokoj (na standardním oddělení s WC
a koupelnou)

3

Sesterna lůžkového oddělení (včetně pultu dokumentaristky, denní místnosti sester, pracoviště
sester a lékařů a přípravny)

H Celkový harmonogram akce, zahrnující harmonogram
projekčních prací, harmonogram stavebních prací –
rozdělený do jednotlivých etap výstavby pro hlavní
objekty i pro objekty vyvolaných investic.
SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
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7.

PODMÍNKY A POŽADAVKY NA OZNAČENÍ NÁVRHU

7.1

Označení návrhu a jeho částí – I. fáze

Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 6
odst. 6.1 těchto soutěžních podmínek (panely, titulní strana portfolia návrhu a obálky „CD - I. fáze“, „Autor - I. fáze“
a „Kontaktní adresa“) budou označeny následovně:
a. v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 ×3 cm,
do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo
návrhu;
b. v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 × 3 cm, do
kterého účastník umístí pořadové číslo části návrhu
dle seznamu, který je součástí textové části;
c. v dolní části uprostřed označeny názvem soutěže, tj.
„NEXT LEVEL FN HK – I“

7.2

Označení návrhu a jeho částí – II. fáze

Části soutěžního návrhu uvedené v článku 6 odst. 6.2
těchto soutěžních podmínek mimo bod 6.2.3 Model (panely, titulní strana portfolia návrhu a obálky „CD“ a „Autor“) budou označeny následovně:
a. v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 ×3 cm,
do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo
návrhu;
b. v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 × 3 cm, do
kterého účastník umístí pořadové číslo části návrhu
dle seznamu, který je součástí textové části;
c. v dolní části uprostřed označeny názvem soutěže, tj.
„NEXT LEVEL FN HK – II“

7.3

Model bude označen následovně

Značení modelu bude upřesněné ve výzvě do druhé fáze.

7.4

Podmínky anonymity soutěžního návrhu

7.4.1
Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu (s výjimkou výslovně uvedenou
v soutěžních podmínkách tj. obálky „Autor“ a „Zpáteční
adresa“) nesmí obsahovat podpis, ani jinou grafickou
značku, která by mohla vést k porušení anonymity.
7.4.2
Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou či jinou veřejnou přepravou zásilek
zasílaných soutěžních návrhů uvedena jednotná adresa
odesílatele:
Česká komora architektů
Josefská 6
118 00 Praha 1
7.4.3
Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou nebo
jinou veřejnou přepravou zásilek z území mimo Českou
republiku, uvede účastník soutěže jako adresu odesílatele
název a adresu profesního sdružení, v němž je podle práva platného v zemi odesílatele evidován, nebo jiné veřejné
organizace, s níž se o tomto postupu dohodne.
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7.5

Obal soutěžního návrhu

7.6

Důsledky nesplnění požadavků na soutěžní
návrhy

Všechny části soutěžního návrhu (panely, portfolio
návrhu, obálky a model) budou vloženy do tuhých desek
a zabaleny do obalu zabraňujícímu poškození zásilky,
opatřené nápisem „NEOTVÍRAT – SOUTĚŽNÍ NÁVRH
NEXT LEVEL FN HK I. FÁZE“.

7.6.1
Návrhy, které nebudou obsahovat některou z částí
uvedených v odst. 6.1 a 6.2, porota vyřadí z posuzování.
Budou-li návrhy příslušné části obsahovat, avšak tyto
nebudou splňovat uvedené náležitosti, bude porota postupovat podle 7.6.3.
7.6.2
Návrhy, které poruší anonymitu, porota vyřadí z posuzování. Za porušení anonymity se považuje i nedodržení požadavků na obálku nadepsanou „Autor“ uvedené
v odst. 6.1.4 a 6.2.5 a obálku nadepsanou „Kontaktní
adresa“ uvedené v odst. 6.1.5.
7.6.3
Porota jednotlivě posoudí, zda dílčí formální odchylky návrhů od soutěžních podmínek, zejména
a. odlišná velikost panelů, než je uvedeno v odst. 6.1
písm. a);
b. odlišný počet výtisků textové zprávy, než je uvedeno
v odst. 6.1 písm. b);
c. odlišný formát textové zprávy, než je uvedeno v odst.
6.1 písm. b);
d. absence některého z požadovaných grafických vyjádření uvedených v odst. 6.1.1;
e. odlišné uspořádání panelů, než je uvedeno v odst.
6.1.1 ;
f. absence některé z požadovaných náležitostí portfolia
uvedených v odst. 6.1.2;
g. textové vyjádření návrhu v rozsahu větším, než je
přípustný dle odst. 6.1.2;
h. doplňující informace dle odst. 6.1.2 v rozsahu větším,
než je přípustný;
i. odlišná adjustace modelu;
j. odlišné měřítko modelu;
k. odlišné označení soutěžních návrhů, než je uvedeno
v odst. 7
nesnižují srozumitelnost návrhu, návrh nezvýhodňují a nevedou k porušení anonymity.
Na základě tohoto posouzení porota rozhodne o vyřazení
návrhu z posuzování nebo čtyřpětinovou většinou rozhodne, že návrh z posuzování nevyřadí.
7.6.4
Účastníky, jejichž návrhy porota vyřadí z posuzování, zadavatel vyloučí ze soutěže.
7.6.5
Účastníkovi soutěže, jehož návrh byl na základě
rozhodnutí poroty vyřazen ze soutěže o návrh, odešle
zadavatel „Oznámení o vyloučení“ v termínu dle Zákona.

MOBA
8.
8.1

KRITÉRIA HODNOCENÍ
Kritéria hodnocení pro I. fázi soutěže

Kritéria hodnocení návrhů v pořadí dle významnosti:
a. celková funkční, konstrukční, urbanistická a architektonická kvalita návrhu
b. funkční schémata provozu
c. zachování provozuschopnosti nemocnice po dobu
výstavby
d. výše investičních nákladů
e. energetická náročnost, šetrnost a efektivnost provozu
U shora uvedených dílčích kritérií bude podkladem pro
hodnocení soutěžní návrh.

8.2

Kritéria hodnocení pro II. fázi soutěže

Pro hodnocení návrhů v druhé fázi budou použita kritéria
shodná s první fází.

8.3

8.3.3
V rámci hodnotícího kritéria Zachování provozuschopnosti nemocnice po dobu výstavby bude posuzován zejména návrh řešení, jakým způsobem dojde po
dobu výstavby k zachování provozuschopnosti nemocnice. Výhodněji budou hodnoceny ty návrhy, z nichž bude
zřejmé, že dojde k nerušenému chodu nemocnice.
8.3.4
V rámci hodnotícího kritéria Výše investičních
nákladů budou posuzovány deklarované investiční
náklady zvoleného řešení. Lépe budou hodnoceny ty
návrhy řešení, z nichž bude zřejmé dodržení (tj. nepřekročení) předpokládané výše nákladů, jak jsou tyto uvedeny
v soutěžním podkladu označením 01. Zadání soutěže
(blíže viz článek 5.3 shora). Porota se bude ekonomickou
přiměřeností zvoleného řešení důsledně zabývat. Zadavatel u tohoto dílčího hodnotícího kritéria předpokládá,
že soutěžní návrhy budou za účelem jejich posouzení
a ověření soutěžícími deklarovaných hodnot předloženy
externímu poradci (nezávislému rozpočtáři).

Rozpis kritérii hodnocení

8.3.1
V rámci hodnotícího kritéria Celková funkční,
konstrukční, urbanistická a architektonická kvalita návrhu
bude posuzována zejména navržená čistota urbanistické
a architektonické koncepce a funkčnost navrhovaného
řešení tak, aby zde nebyly zbytečné prvky neovlivňující
funkci areálu a budov. V rámci tohoto kritéria bude posuzováno efektivní a účelné využití venkovního i vnitřního
prostoru, a to jak s ohledem na logičnost a vhodnost
umístění jednotlivých prostor a standardního vybavení,
tak s ohledem na možnosti budoucího vybavení nábytkem za účelem jeho využívání. Při hodnocení bude dále
přihlédnuto k navrženému technickému řešení a velikosti
navržených společných prostor, tj. zda jsou všechny navržené společné prostory při porovnání s jejich užitnými
vlastnostmi efektivně využity, tj. nevyskytují se v nich
neefektivní, nadbytečné, nevyužitelné nebo obtížně využitelné prostory. Za nadbytečné prostory se pro tyto účely
považují prostory nad rámec požadavků stanovených
v soutěžních podmínkách, jako např. vysoké haly, široké
koridory, nadbytečné rezervní prostory.

8.3.5
Předmětem hodnocení v rámci hodnotícího kritéria Energetická náročnost, šetrnost a efektivnost provozu
bude především deklarovaná energetická náročnost
budovy a její předpokládané dodržení, ostatní provozní
náklady a rovněž i výše nákladů životního cyklu se zohledněním použitých konstrukcí a materiálů.
S ohledem na to, že výše uvedená kritéria nelze vyjádřit
číselně, naplnění kritérií bude hodnoceno porotou na základě znalostí a zkušeností jejích 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.

8.3.2
V rámci hodnotícího kritéria funkční schémata
provozu bude jako výhodnější hodnocen takový návrh,
z něhož je zřejmé, že navržené vnitřní i případné venkovní
prostory a provozně dispoziční řešení jsou uvažovány
zcela efektivně, a to s ohledem na požadavky uvedené
v odstavci výše, zejména tedy, že nedochází k žádným
vzájemným kolizím v prostorách, a že technické řešení
umožňuje efektivní a účelné využití prostor, vybavení
standardním zařízením a nábytkem. Jako lepší budou
hodnoceny návrhy minimalizující transportní vzdálenosti
a časovou náročnost pohybu personálu a materiálu ovšem ne na úkor přehlednosti prostoru pro pacienty. Důraz
bude kladen na splnění stavebního programu a napojení
nových budov na areál. Jako lepší bude hodnocen takový
návrh, který do budoucna umožní rovněž i dostatečnou
variabilitu a dispoziční změny.
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9.

CENY A NÁHRADY VÝLOH SPOJENÝCH S ÚČASTÍ V SOUTĚŽI

9.1

Celková částka na ceny a náhrady výloh
v soutěži

Celková částka na ceny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje ve výši 9 000 000 Kč, (slovy: devět milionů korun
českých).

9.2

Ceny

1. cena se stanovuje ve výši 3 500 000 Kč
(slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých);
2. cena se stanovuje ve výši 2 200 000 Kč
(slovy: dva miliony dvě stě tisíc korun českých);
3. cena se stanovuje ve výši 1 500 000 Kč
(slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých).

9.3

Odměny

9.4

Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži

Odměny nebudou v této soutěži udělovány.

Mezi ostatní účastníky druhé fáze soutěže, jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování
vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka 1 800 000 Kč
(slovy: jeden milion osm set tisíc korun českých), maximálně však bude jednomu soutěžnímu návrhu přiznána
částka 600 000 Kč (slovy: šest set tisíc korun českých).

9.5

Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném
rozdělení cen, popřípadě neudělení některých
cen.

Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2
Soutěžního řádu může porota, ve výjimečných případech
rozhodnout, že některé z vypsaných cen nebo náhrad
neudělí a částky na ně určené nerozdělí nebo rozdělí
jiným způsobem. Ve zvláštních případech může porota
rozhodnout o jiném rozdělení celkové částky na jednotlivé
ceny. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu o průběhu soutěže, spolu se záznamem
o hlasování řádných členů poroty.

9.6

Náležitosti zdanění cen a náhrad rozdělených
v soutěži

9.6.1
Ceny a náhrady udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10.000,- Kč budou podle § 36
odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve
znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši
15 %, která bude zadavatelem podle zákona č. 280/2009
Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.
9.6.2
Ceny a náhrady udělené v soutěži právnickým
osobám budou podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši
a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného
daňového přiznání.
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9.7

Zahrnutí ceny do honoráře za následnou
zakázku

Vyplacená cena bude zahrnuta do celkového honoráře
v případě, že bude mezi zadavatelem a oceněným účastníkem uzavřena smlouva na provedení následné zakázky
za honorář obvyklý.

10

PRŮBĚH SOUTĚŽE

10.1

Projednání soutěžních podmínek před vyhlášením soutěže

10.1.1
Soutěžní podmínky byly odsouhlasené porotou
soutěže na jejím ustavujícím zasedání dne 7. 4. 2017.
Písemné potvrzení souhlasu je k dispozici u zadavatele.
10.1.2 Soutěžní podmínky byly schváleny pracovní
skupinou zadavatele, následně projednány a schváleny
poradou ředitele FN HK dne 10. 4. 2017.
10.1.3 Česká komora architektů vydala k podmínkám
potvrzení regulérnosti dne 13. 4. 2017 dopisem č. j. 6002017/Šp/Ze

10.2 Zahájení soutěže

10.2.1 Soutěž byla zahájena dnem 18. 4. 2017. Tímto
dnem začíná běžet soutěžní lhůta .
10.2.2 Soutěže je zahájena odesláním do Věstníku veřejných zakázek (https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/)
pod evidenčním číslem F2017-009700 a v Úředním věstníku EU
10.2.3 Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou ode
dne uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení
dostupné na profilu zadavatele https://www.egordion.cz/
nabidkaGORDION/profilFNHK a na stránce www.nextlevelfnhk.cz
10.2.4 Dobrovolná registrace účastníků soutěže
Účastník se do soutěže registruje zasláním e-mailu na
adresu: competitions@ccea.cz
Registrační e-mail nejlépe s předmětem „NEXT LEVEL
FN HK – REGISTRACE“ bude obsahovat:
Název společnosti / jméno účastníka
Jméno kontaktní osoby
Korespondenční adresu
E-mailovou adresu
Telefonní číslo

10.3

Prohlídka místa plnění

Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 20. 5. 2017
s výkladem zadavatele. Sraz účastníků prohlídky je
v 10:00 hod. Zájemci o účast na prohlídce soutěžního
místa svůj zájem oznámí nejpozději 2 pracovní dny před
konáním prohlídky na e-mailovou adresu organizátora
soutěže: kovacevic@moba.name.

MOBA
10.4

Vysvětlení soutěžních podmínek I. fáze

10.4.1 Za podmínek uvedených v odst. 5.5 mohou účastníci požadovat vysvětlení soutěžních podmínek do
		

9. 6. 2017.

10.4.2 Znění odpovědi (bez udání identifikace tazatele)
a odpovědi na ně budou zveřejňovány na profilu zadavatele a webu soutěže.

10.5

Odevzdání soutěžních návrhů I. fáze

10.5.1 Soutěžní návrhy I. fáze lze odevzdat kterýkoliv pracovní den v týdnu v době mezi 10:00 hod. až 17:00 hod.
a v konečný den lhůty k odevzdání od 10:00 hod. do 14:00
hod. do advokátní kanceláře na adrese:
Karo, Lašmanský & Partners s.r.o.,
advokátní kancelář
Klimentská 1216/46
110 00, Praha 1
10.5.2 Poslední termín odevzdání soutěžního návrhu
v I. fázi soutěže, tedy konec soutěžní lhůty, je
		

7. 7 .2017 v 14:00 hodin SELČ.

10.8

Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se
stanovuje předběžně na dny 21. – 22. 7. 2017

10.9
Výzva vybraným účastníkům k účasti ve druhé
fázi soutěže
10.9.1 Na základě rozhodnutí poroty zajistí organizátor
vyzvání účastníků, jejichž návrhy byly vybrány pro II. fázi
soutěže, k účasti ve druhé fázi.
10.9.2 Výzvu provede právník, který otevře obálky „Kontaktní adresa“. Porotci, sekretář soutěže, přezkušovatel
a přizvaní odborníci nebudou seznámeni se jmény vyzvaných účastníků.

10.10

10.5.5 Osoba přebírající návrhy je označí datem a časem
převzetí. V případě osobního předání vydá účastníkovi
potvrzení o převzetí návrhu s údaji o datu a času převzetí.

10.6

Kontrola splnění podmínek účasti v soutěži

		

10.7

advokátní kanceláře Mgr. Jan Lašmanský,
na adrese Petrská 13, 110 00 Praha 1
nebo e-mailem na: janlasmansky@rvak.cz
Pro jakoukoli komunikaci v rámci II. KOLA POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ TYTO ADRESY!
10.10.2 Odpovědi na dotazy budou všem soutěžícím, kteří
postoupili do II. fáze soutěže, rozeslány opět nezávislou
osobou zadavatele.

10.11

Podání soutěžních návrhů do II. fáze

10.11.1 Soutěžní návrhy II. fáze lze odevzdat kterýkoliv pracovní den v týdnu v době mezi 10:00 hod. až 17:00 hod.
a v konečný den lhůty k odevzdání od 10:00 hod. do 14:00
hod. do advokátní kanceláře na adrese:
Karo, Lašmanský & Partners s.r.o.,
advokátní kancelář
Klimentská 1216/46
110 00, Praha 1
10.11.2 Poslední termín odevzdání soutěžního návrhu
v II. fázi soutěže, tedy konec soutěžní lhůty, je
20. 10. 2017 v 14:00 hodin SELČ.

Přezkoušení návrhů

10.7.1
Sekretář po otevření návrhů označí jednotlivé části
návrhu číslem, pod kterým budou návrhy přezkoušeny
a hodnoceny. Čísla návrhu mohou být přezkušovatelem
přiřazena odlišně od pořadí dle převzetí návrhů právníkem; nejpozději však do okamžiku zahájení hodnocení
návrhů.

19. 9. 2017.

Veškeré žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek je
nutné zaslat na adresu nezávislé osoby:

10.6.1 Kontrolu splnění podmínek účasti v soutěži provede právník bezprostředně po ukončení soutěžní lhůty.
10.6.2 Právník vypracuje z kontroly zprávu, kterou předloží porotě.

Vysvětlení soutěžních podmínek II. fáze

10.10.1 Za podmínek uvedených v odst. 5.5 mohou účastníci požadovat vysvětlení soutěžních podmínek do

10.5.3 Účastníka, který podá návrh po tomto termínu,
zadavatel vyloučí ze soutěže. Při osobním předání má
přebírající osoba právo návrh podaný po termínu dle odst.
10.5.2 nepřevzít.
10.5.4 V případě odeslání návrhu poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek má odesílatel povinnost zajistit, aby
byl návrh doručen na výše uvedenou adresu v termínu dle
odst. 10.5.2.

Hodnotící zasedání poroty k I. fázi soutěže

10.12

Hodnotící zasedání poroty ve II. fázi soutěže

Hodnotící zasedání soutěžní poroty k II. fázi soutěže bude
uskutečněno v listopadu 2017.

10.7.2 Přezkoušení návrhů provede sekretář, přezkušovatel a přizvaní znalci poroty bezprostředně po ukončení
soutěžní lhůty.
10.7.3 Přezkušovatel a sekretář zpracuje z přezkoušení
návrhů zprávu, kterou předloží porotě a přiloží k protokolu
o průběhu soutěže.
SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY
15

MOBA
10.13 Protokol o průběhu soutěže
10.13.1 Ze všech zasedání poroty pořídí sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou poroty, protokol
o průběhu soutěže, jehož správnost ověří svým podpisem
všichni členové poroty a potvrzuje osoba zapisující.

10.15 Zpřístupnění soutěžních návrhů

Dnem rozeslání protokolů začíná běžet lhůta pro zpřístupnění soutěžních návrhů. Lhůta končí 15 pracovních dní po
doručení protokolu poslednímu účastníku soutěže.

10.16 Ukončení soutěže, zrušení soutěže
10.13.2 Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména
a. zápisy ze všech jednání poroty včetně záznamu
hlasování;
b. zprávu o vysvětlení soutěžní dokumentace v průběhu
soutěžní lhůty;
c. zprávu o převzetí návrhů a přezkoušení návrhů;
d. doporučení zadavateli k vyloučení účastníků ze soutěže;
e. seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů;
f. záznam průběhu posouzení soutěžních návrhů včetně
záznamu hlasování;
g. rozhodnutí poroty o snížení počtu návrhů, tedy o výběru návrhů pro druhou fázi soutěže ev. upřesnění
podmínek pro druhou fázi soutěže
h. informaci o otevření obálek Autor a jména účastníků
přiřazená k číslům návrhů;
i. stanovisko poroty k výběru nejvhodnějších návrhů, ke
stanovení jejich pořadí, k rozdělení cen včetně jeho
zdůvodnění a dalších doporučení poroty;
j. prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty.
10.13.3 Do protokolu o průběhu soutěže mohou být zaznamenány odlišné názory členů poroty, jestliže o to tito
členové výslovně požádají.

10.14 Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu
a jeho oznámení
10.14.1 Zadavatel je při výběru nejvhodnějšího návrhu
vázán stanoviskem poroty.
10.14.2 Zadavatel přijme rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu do 90 dnů od vydání stanoviska poroty.
10.14.3 Zadavatel může rozhodnout o novém posouzení
návrhů z důvodů uvedených v § 148 odst. 7 Zákona a § 11
odst. 1 Soutěžního řádu.
10.14.4 Zadavatel rozešle rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a protokol o průběhu soutěže všem účastníkům:
a. poštovní zásilkou do vlastních rukou, nebo
b. do datové schránky (u účastníků, kteří uvedou údaje
k datové schránce v obálce nadepsané „Autor“),
a to dle Zákona.
10.14.5 Výsledek soutěže zveřejní zadavatel po rozeslání
rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu na profilu
zadavatele a dalšími způsoby, kterými zveřejnil vyhlášení
soutěže dle Zákona.
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10.16.1 Soutěž je ukončena dnem, kdy:
a. všem účastníkům uplyne lhůta pro podání námitek
proti výběru návrhu dle § 241 – 244 Zákona a § 13
Soutěžního řádu, pokud námitky nejsou uplatněny;
b. v případě podání námitek uplyne lhůta pro podání
návrhu na řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
k ÚOHS dle § 251 odst. 2 a 3 Zákona, pokud návrh
není podán;
c. v případě podání návrhu podle § 251 Zákona nabude
právní moci rozhodnutí o zastavení správního řízení či
zamítnutí návrhu.
10.16.2 Zadavatel má právo soutěž zrušit do doby rozhodnutí poroty.
10.16.3 Při odvolání, popřípadě zrušení soutěže zadavatel
poskytne přiměřené odškodné, stanovené poměrným
podílem z celkové částky na odškodnění, a to těm účastníkům, kteří před zrušením soutěže její podmínky převážně nebo zčásti již splnili, a tuto skutečnost zadavateli
prokázali do 10 kalendářních dnů od odvolání, popřípadě
zrušení soutěže. Částka na odškodnění odpovídá souhrnu
předpokládaných cen, maximálně však bude jednomu
soutěžnímu návrhu přiznána částka 600 000 Kč (slovy:
šest set tisíc korun českých). V případě pochybností
dohodne zadavatel rozsah splnění podmínek, jakož i výši
poměrného podílu s porotou.
10.16.4 Zadavatel do 30 kalendářních dnů od zrušení nebo
ukončení soutěže odešle oznámení o zrušení soutěže
nebo její výsledek k uveřejnění ve Věstníku veřejných
zakázek a v Úředním věstníku EU.

10.17 Proplacení cen a náhrad nákladů spojených
s účastí v soutěži.

Ceny a náhrady budou vyplaceny nejpozději do 50
pracovních dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího
návrhu.

10.18 Veřejná výstava soutěžních návrhů

Veřejná výstava soutěžních návrhů bude zahájena nejpozději do 3 měsíců od oznámení rozhodnutí o výběru
nejvhodnějšího návrhu.

MOBA
11.

ŘEŠENÍ ROZPORŮ

11.1

Námitky

11.1.1
Každý účastník soutěže může ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení výsledků soutěže podat zadavateli soutěže zdůvodněné námitky vůči
formálnímu postupu poroty.
11.1.2
Námitky podává účastník soutěže (dále jen „stěžovatel“) písemně a musí v nich uvést, kdo je podává, proti
kterému postupu poroty či zadavatele námitky směřují,
v čem je spatřováno porušení soutěžních podmínek
a čeho se stěžovatel domáhá.
11.1.3
Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném
rozsahu a do 15 kalendářních dnů od doručení 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 rozhodčího řízení předsedovi Stavovského
soudu nebo návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů
zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

11.2

Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů
zadavatele

11.2.1 Návrh je nutné doručit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i zadavateli do 10 kalendářních dnů
od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách, pokud
zadavatel o námitkách v zákonné lhůtě nerozhodl, nebo
námitkám nevyhověl.

11.2.2 Náležitosti návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a dalšího postupu stěžovatele se řídí
podle ustanovení § 249 a násl. Zákona.

12.2 Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve
vztahu účastník – zadavatel
12.2.1 Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská
práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich
opět využít v jiném případě.
12.2.2 Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých
soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích
výsledků.
12.2.3 Návrhy postoupivší do II. fáze se stávají majetkem zadavatele. Autoři těchto návrhů udělují zadavateli souhlas
užít jejich autorská díla pro účely této soutěže. Užití návrhů
díla pro jiné účely, než jsou uvedeny v těchto Soutěžních
podmínkách, je vázáno na výslovné svolení autorů.
12.2.4 Neoceněné a neodměněné návrhy budou po ukončení výstavy na požádání vráceny autorům.

13

OSTATNÍ PODMÍNKY

13.1

Jazyk soutěže

Soutěž o návrh je vyhlášena v českém a anglickém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu musí být vyhotoveny
buď v českém nebo anglickém jazyce pro I. fázi, v českém
a anglickém jazyce (tj. v obou jazycích) pro II. fázI. Je
přípustné, ale není podmínkou, aby byl návrh pro I. fázi vyhotoven dvojjazyčně (vzhledem k mezinárodnímu složení
poroty). Soutěžní podmínky a všechny přílohy a podklady
byly vyhotoveny v českém a anglickém jazyce, obě verze
jsou platné.
V případě sporu má z právního hlediska přednost interpretace českého textu.

13.2 Právní řád

Soutěž bude probíhat v souladu s českým právním řádem.

12

AUTORSKÁ PRÁVA

12.1

Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve
vztahu účastník – autor

Zajištění ochrany autorských práv k návrhu prokáže
účastník:

a. prohlášením, že je účastník zároveň autorem v případě, kdy soutěžní návrh překládá fyzická osoba, která je
zároveň účastníkem i autorem, nebo právnická osoba,
jejímž statutárním orgánem je osoba, která je autorem
návrhu;
b. licenční smlouvou upravující vypořádání autorských
práv mezi autory-fyzickými osobami předkládajícími
návrh společně jako účastník;
c. licenční smlouvou upravující vypořádání autorských
práv mezi právnickými osobami, předkládajícími návrh
společně jako účastník, pokud je autorem návrhu statutární orgán nebo zaměstnanec právnické osoby;
d. licenční smlouvou mezi účastníkem a autorem v případě, že autor je poddodavatelem účastníka.

13.3 Klauzule o akceptování podmínek soutěže
13.3.1 Svou účastí v soutěži potvrzují zadavatel, sekretář
soutěže, přezkušovatel, porotci a přizvaní odborníci, že se
seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že
budou tyto Soutěžní podmínky jakožto smlouvu dodržovat
a ctít.
13.3.2 Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci
souhlas se všemi podmínkami soutěže jakožto smlouvy
a s rozhodnutími poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.
Hradec Králové dne 18. 4. 2017,
Podpis zmocněného zástupce zadavatele

……………………………………………………………
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