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VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 3
EXPLANATION OF COMPETITION CONDITIONS NO. 3
Identifikační údaje zadavatele / Contracting Authority
Název zadavatele
Name of the contracting authority

Generální finanční ředitelství

IČO

72080043

Adresa sídla
Headquarters address

Lazarská 15/7, 110 00 Praha

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele
Authorized representative of the

Mgr. Ing. Radana Nedvědová, ředitelka Sekce ekonomiky

Contracting Authority

Identifikační údaje soutěže o návrh / Identification data of the Contracting Authority
Název soutěže o návrh

GFŘ Dislokace Brno: Příkop č. p. 25

Design contest title

GFD Dislocation Brno: Příkop no. 25

Profil zadavatele
Contracting Authority Profile

https://nen.nipez.cz/profil/nukib

Zadavatel výše uvedené architektonické soutěže o návrh dne 19. a 20. 6. 2019 obdržel žádost o vysvětlení
soutěžních podmínek soutěže o návrh. Zadavatel poskytuje vysvětlení těchto dotazů v zákonné lhůtě, a to včetně
přesného znění žádosti.

Dotaz č. 1:
V části 6.3 a 6.4 je uvedeno "Doporučený obsah" (viz příloha). Je tedy možné jej dle potřeb upravit, aniž by to
znamenalo porušení sotěžních podmínek? Jde mi především o dodržení předepsaných měřítek. Zjistili jsme u
lokality "Příkop č. p. 25", že v měřítku 1:200 objekt nevejde na formát A3. Bylo by tedy vhodné upravit měřítko na
1:300.

Odpověď č. 1:
Jak je uvedeno v soutěžních podmínkách v bodě 6.1.2 Doporučené požadavky: Požadavky neuvedené v bodě
6.1.1 jsou stanoveny jako doporučující a jejich nedodržení není důvodem k vyřazení návrhu z posuzování a k
vyloučení účastníka ze soutěže.
As is stated in the point 6.1.2 of the competition conditions: Recommended requirements – Requirements not listed in
Item 6.1.1 are set as a recommendation and their non-observance is not a reason to disqualify a proposal from the
assessment and to exclude a participant from the competition

Dotaz č. 2:
Je možno přizpůsobit měřítko výkresů (půdorysy, řezy) v textové části na takové, aby bylo možno umístit
navrhovaný objekt na 1 list papíru A3, tj. na M=1:300?

Odpověď č. 2:
Přizpůsobit měřítko, tak aby se výkres vešel na formát A3, tedy na například na 1:300, je možné.
It is possible to adapt the scale, so that a drawing fits the A3 format, e.g. to a scale 1:300.
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Dotaz č. 3:
Jak by investor přivítal navýšení užitné plochy nad rámec předepsané funkční náplně (vytvoření provozní rezervy)?

Odpověď č. 3:
Zadavatel o navýšení užitné plochy nad rámec předepsané funkční náplně nemá zájem.
The contracting authority is not interested in increasing the net floor area beyond the scope of the program.

Dotaz č. 4:
Je možno zveřejnit podrobnější specifikace konstrukce objektu (p. č. 530, lokalita Příkop), především konstrukční
výšky a způsob řešení vodorovných konstrukcí (nejlépe v podobě řezu)?

Odpověď č. 4:
Viz vysvětlení soutěžních podmínek č. 2.
See the Explanation of competition conditions 2.

Dotaz č. 5:
4) Je známo, jaká je hranice ochranného pásma zatrubněného koryta (Ponávka) vedoucí středem pozemku 531/1?

Odpověď č. 4:
Viz vysvětlení soutěžních podmínek č. 2.
See the Explanation of competition conditions 2.

V Praze dne 24. 6. 2019
Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
MOBA studio s.r.o., administrátor soutěže o návrh
na základě smlouvy o plné moci
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