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Dopravní podnik 

hl. města Prahy, 

a.s.  
s odkazem na § 158 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále 
„Zákon“ nebo „ZZVZ“) postupem mimo režim ZZVZ 
 

vyzývá 

k podání návrhu  

 
do veřejné zakázky s názvem:  

Designerská 

soutěž: 

Lanová dráha na 

Petřín 
 
 
Výzva je vyhotovena v českém a anglickém jazyce. 
V případě rozporu mezi těmito jazykovými verzemi platí 
vždy česká verze. 
 
Zadavatel upozorňuje účastníky, že vzhledem 
k charakteru této veřejné zakázky, zadávané postupem 
mimo režim ZZVZ, jsou veškeré odkazy na ZZVZ pouze 
analogické pro lepší přehlednost soutěže, tzn. jakýkoliv 
postup či úkon zadavatele učiněný v rámci soutěže není 
postupem či úkonem dle ZZVZ. Zadavatel si zároveň 
vyhrazuje možnost postupovat vždy obdobně dle Zákona 
v bodech výslovně neupravených touto výzvou. 
 
Copyright ©, MOBA studio s.r.o. Všechna práva 
vyhrazena. Bez předchozího souhlasu je zakázána 
jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce 
jakéhokoli materiálu nebo části materiálu povahy 
textové nebo obrazové, zveřejněného v tomto 
dokumentu a v jeho přílohách.  

1) ZADAVATEL 

 Zadavatel 
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. (DPP) 
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
IČO 00005886, DIČ:CZ00005886, plátce DPH 
zástupce: 
Ing. Petr Witowski, předseda představenstva 
Ing. Jan Šurovský, Ph.D., člen představenstva 

 Organizátor  
MOBA studio s.r.o. 
Turkmenská 1420/2, Vršovice, 101 00 Praha 10  
IČO 61459712 
zástupce: Igor Kovačević, jednatel 
cceamoba.cz 

 Právní podpora 
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář   

2) POROTA  

 Porota 

 Nezávislí členové řádní 
Ivan Dlabač, designér 
Patrik Kotas, architekt 
Michala Lipková, designérka  

 Nezávislí členové náhradní 
Filip Streit, designér 

 Závislí členové řádní 
Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy  
Irena Neškudlová Mádlová, projektová manažerka, 
investice povrch DPP 

 Závislí členové náhradní 
Jan Šurovský, technický ředitel DPP 
Václav Brejška, asistent náměstka primátora hl. m. Prahy 
pro oblast dopravy 
Michal Andelek, elektromobilita DPP 

 Možnost nahrazení závislého řádného člena 
poroty 

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.  

 Pomocné orgány poroty 

 Sekretář soutěže 
Igor Kovačević, MOBA – ask@cceamoba.cz 

 Přezkušovatelka návrhů 
Julie Hyská, MOBA 

 Přizvaní odborníci 
Pavel Kejha, vedoucí provozu Lanové dráhy Petřín 
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Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele 
o přizvání dalších odborníků. 

3) JAZYK SOUTĚŽE 
Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém a 
anglickém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu 
proto budou vyhotoveny bilingvně – cz + en. 
Porota a následně zadavatel budou primárně pracovat 
s českou jazykovou verzí a v případě zjištěných rozporů 
přihlížet také k české verzi přihlížet. 

4) ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ 
Soutěž bude z důvodu transparentnosti uveřejněna na 
profilu zadavatele v elektronickém nástroji 
Tenderarena, 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/profily/DPP 
 
Uveřejnění na profilu zadavatele nemá vliv na okruh 
účastníků, který je určen zadavatelem v článku 6 této 
výzvy. 

5) ZADÁNÍ SOUTĚŽE 

 Předmět soutěže 
Předmětem soutěže je návrh designu dvou obdobných 
vozů lanové dráhy s kapacitou až 100 cestujících + 
1 osoba obsluhy v každém z nich. Konkrétně se jedná 
o návrh karoserie (skříně) a interiéru vozů za 
současného umožnění použití typových prvků vně i 
uvnitř. Zadavatel nepředpokládá další sériovou 
výrobu, a z tohoto důvodu bude při zpracování návrhu 
třeba klást důraz na optimální poměr využití 
existujících prvků, technologií a popřípadě součástek 
dostupných na trhu.  
Předmět soutěže je dále definován přílohou 
P.01 Zadání a stanovuje se jako doporučený. 

 Účel soutěže 
Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh 
– řešení předmětu soutěže, tj. návrh, který nejlépe 
splní požadavky zadavatele obsažené v této výzvě a 
soutěžních podkladech. 
Účelem soutěže je uzavření smlouvy na dopracování 
designerského návrhu s nejvýše oceněným 
účastníkem. Smlouva je podkladem P.03. 

 Zásady odpovědného veřejného zadávání 
Soutěž se obrací na účastníky již obeznámené 
s problematikou předmětu soutěže a snižuje tím 
náročnost zpracování (zásada sociálně odpovědného 
zadávání), podporuje ekologicky šetrná řešení (zásada 
environmentálně odpovědného zadávání), a požadavky 

uvedené v P.01 Zadání stanovuje jako doporučené, čímž 
podporuje inovativní přístup k řešení předmětu soutěže 
(zásada inovací).  

 CPV kódy 
71320000-7 - Technické projektování 
71322500-6 - Technické projekty pro dopravní instalace 

6) ODMĚNY 

 Celková částka na odměny 
Celková částka na odměny se stanovuje ve výši 
2.000.000,- Kč 

 Odměny 
Mezi všechny účastníky, kteří splní podmínky 
výběrového řízení obsažené v této výzvě, bude 
rozdělena celková částka na odměny s tím, že na 
jednoho účastníka připadá maximálně 500.000 Kč. 
Zadavatel neudělí žádné mimořádné odměny. 

 Náležitosti zdanění 
Odměny budou právnickým osobám uděleny v plné 
výši, jejich zdanění je zodpovědností příjemce v rámci 
vlastního daňového přiznání. 
K částkám na odměny nebude připočítáváno DPH. 

7) NÁSLEDNÁ ZAKÁZKA 

 Smlouva 
Zadavatel má v úmyslu v návaznosti na výsledek 
soutěže uzavřít s vybraným účastníkem smlouvu 
zejména na: 

• dopracování soutěžního návrhu v rozsahu a s 
náležitostmi definovanými smlouvou do 
podoby designérské studie 

• poskytnutí součinnosti zhotoviteli nových 
vozů lanové dráhy při zpracování výrobní 
dokumentace a prototypování 

• další související činnosti při prezentaci 
nových vozů a při výběru výrobce 

Smlouva je podkladem P.03. 

 Předpokládaná hodnota následné zakázky 
Předpokládaná hodnota následné zakázky je stanovena 
na 1.900.000,- Kč bez DPH. Ke dni vyhlášení soutěže se 
jedná o maximální výši finančních prostředků, kterou 
zadavatel disponuje na následnou zakázku.  

8) PODMÍNKY ÚČASTI  

 Účastník soutěže 
Zadavatel využívá svého práva v rámci postupu mimo 
režim ZZVZ a určuje tuto výzvu pouze vybraným 
subjektům – účastníkům předcházející soutěže na LD 
Petřín.  

https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
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Zároveň zadavatel umožní, aby každý z určených a 
vyzvaných subjektů pro účely účasti v této soutěži 
přizval v případě potřeby další (třetí) subjekt nebo 
změnil formu své účasti, oproti formě využité 
v předcházející soutěži. Účastníkem soutěže může být 
fyzická i právnická osoba, případně jejich společnost.  
Do podkladu PP.01 lze vyplnit další spolupracující 
osoby, autory nebo spoluautory. Toto složení týmu 
bude použito při zveřejňování výsledků soutěže. 
 
Zadavatel upozorňuje, že jak se účastník definuje 
v rámci soutěže, tak s ním bude dále jednáno též 
v navazujícím výběrovém řízení na následující zakázku 
a při případném podpisu smlouvy. 

 Účastníci vybraní pro účast v této soutěži  
Soutěž je vypsána pouze pro tyto účastníky: 

• AUFEER DESIGN, s.r.o. / IČ 26159031 

• N+P Industrial Design GmbH / HRB 159200 / 
Local Court Munich, Germany 

• Spirit Design - Innovation and Brand GmbH in 
joint ventilre with Dollmann Design + 
Architektur ZT GmbH / 183622h 

• Anna Marešová designers s.r.o. / IČ 
24210234 

 Podmínky účasti v soutěži 

 Základní způsobilost  
Každý účastník musí splnit základní způsobilost obdobně 
dle § 74 Zákona (podrobně vypsáno v příloze PP.02); 

 Profesní způsobilost 
Účastník – právnická osoba musí být zapsána v 
obchodním rejstříku nebo jiné evidenci. 

 Prokázání splnění podmínek účasti v soutěži 
Všichni vyzvaní účastníci již základní i profesní 
způsobilost prokázali v předchozím řízení. Prokázání 
základní a profesní způsobilosti požadujeme pouze u 
případných nových poddodavatelů / nových členů 
konsorcia. 

 Čestné prohlášení 
Účastník prokáže splnění podmínek účasti v soutěži 
podepsaným čestným prohlášením, vzorem prohlášení 
je formulář PP.02.  

8.4.2 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. 

8.4.3 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. 
 

Zadavatel bude akceptovat prokázání splnění 
podmínek účasti předložené v rámci předcházející 
soutěže, pokud jsou nadále platné a dostatečné.  

 Důsledky nesplnění podmínek účasti 
v soutěži a nesplnění podmínky pro podání 
návrhu 

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.  

9) TERMÍNY A PRŮBĚH SOUTĚŽE 

 Projednání výzvy a zahájení soutěže 

 Schválení zadavatelem 
Výzva byla schválena dnem podpisu těchto podmínek. 

 Odsouhlasení porotou 
Výzva byla odsouhlasena porotou po její ustavující 
schůzi per rollam. 

 Zahájení soutěže 
Soutěž byla zahájena dnem odeslání výzev k účasti ve 
výběrovém řízení (soutěži). Tímto dnem začíná běžet 
lhůta pro podání nabídek. 

 Odevzdání návrhu 

 Způsob odevzdání 
Návrh se odevzdává elektronicky i fyzicky (v listinné 
podobě). 
Elektronicky se návrh odevzdává prostřednictvím 
elektronického nástroje. 
Fyzicky se návrh odevzdává na adresu organizátora 
soutěže v úřední hodiny: 
pondělí až pátek 10:00 – 17:00 h. CET a poslední den 
lhůty do 14:00 hodin CET. 
MOBA studio s.r.o., U Půjčovny 953/4, 110 00 Praha 1 
+420 222 222 521 
Všechny části návrhu budou zabaleny v obalu 
s nadpisem „LANOVÁ DRÁHA NA PETŘÍN - NEOTVÍRAT“, 
model může být odevzdán ve zvláštním obalu. 

 Lhůta pro podání návrhů 
Okamžik, kterým končí lhůta pro podání návrhů, 
je stanoven do 6. 9. 2022, 14:00 CET 
pro přijetí v elektronickém nástroji i v listinné podobě. 

 Pozdní odevzdání 
Pokud nebyl soutěžní návrh doručen ve lhůtě pro 
podání nabídek nebo způsobem stanoveným v těchto 
soutěžních podmínkách, zadavatel nebude na toho, 
kdo ho podal, v souladu se Zákonem pohlížet jako na 
účastníka a návrh nebude otevřen a nebude tedy ani 
hodnocen. Listinná podoba návrhu v neporušeném 
stavu zůstane archivována u zadavatele a na vyžádání 
jeho podavatele bude na náklady této osoby vrácena. 
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 Přezkoušení návrhů 
Základní přezkoušení návrhů z pohledu splnění 
závazných požadavků zadavatele provede 
přezkušovatelka po ukončení lhůty pro podání návrhů. 
Účastníci soutěže mohou být v případě potřeby 
vyzvání přezkušovatelkou k doplnění dokladů o 
splnění podmínek účasti v soutěži. O přezkoušení 
návrhů zpracuje zprávu, která bude předložena 
porotě. 

 Hodnotící zasedání poroty 
Přesné datum konání hodnotícího zasedání bude 
stanoveno v průběhu soutěže. 

 Zpráva o hodnocení návrhů 
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 hlasovali. 
Zápis o hodnocení návrhů tedy obsahuje zejména: 
a) zápisy ze všech jednání poroty včetně výsledků 

všech hlasování, 
b) rozhodnutí o vyřazení návrhů z posuzování a 

seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů, 
c) způsob aplikace, popřípadě specifikace kritérií 

hodnocení, 
d) posouzení všech soutěžních návrhů, 
e) rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně 

odůvodnění, 
f) prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty. 

10) UKONČENÍ VÝBĚROVÉHO 
ŘÍZENÍ (SOUTĚŽE) 

 Oznámení o výběru návrhu 

10.1.1 Oznámení o výběru návrhu 
Zadavatel při výběru návrhu použije obdobně § 148 
odst. 7 Zákona. Zadavatel předpokládá, že rozhodne o 
výběru návrhu do 50 dnů od vyhotovení Zprávy o 
hodnocení návrhů. 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 návrhu 
všem účastníkům soutěže prostřednictvím 
elektronického nástroje. K oznámení připojí Zprávu o 
hodnocení návrhů.  

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

 Zrušení výběrového řízení (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 dle této výzvy před zrušením 
soutěže, přiměřené odškodnění (za které se považuje 
poměrný podíl až z celkové výše odměn, tedy poměrná 
částka až z 2.000.000 Kč). Výši poměrného podílu 
rozhodne zadavatel s porotou, pro jednoho účastníka to 
však bude maximálně 500.000 Kč. 

 Proplacení odměn  
Odměny budou vyplaceny nejpozději do 30 dnů od 
přijetí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu 
zadavatelem. Splatnost náhrady v případě zrušení 
soutěže se stanovuje na 30 dnů od data zrušení 
soutěže. 

 Způsob uveřejnění návrhů 
Zadavatel uveřejní soutěžní návrhy on-line na 
webových stránkách.  

11) KRITÉRIA HODNOCENÍ 

 Kritéria hodnocení 
Zadavatel stanovuje kritéria kvality, podle nichž budou 
soutěžní návrhy vyhodnocovány bez pořadí 
významnosti: 

a) Technická úroveň návrhu – konstrukční a 
technologická řešení s přihlédnutím k provozním 
nákladům  

b) Estetické a funkční vlastnosti – kvalita designu – 
komfort užívání, funkčně-provozní řešení  

c) Nabídková cena projekčních prací 

 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 soutěžích podobného 
typu standardní a účastníci soutěže svou účastí v ní 
vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení. 

12) SOUTĚŽNÍ PODKLADY 

 Dostupnost soutěžních podmínek a 
podkladů 

Soutěžní podmínky a jejich přílohy (soutěžní podklady) 
jsou zveřejněny v elektronickém nástroji 
https://www.tenderarena.cz/profily/DPP 
ode dne rozeslání výzev k podání návrhu.  

 Soutěžní podklady 

 Podklady pro vypracování soutěžního návrhu 
P.01. Soutěžní zadání (pdf) 
P.02. Fotodokumentace (jpg) 
P.03. Smlouva – návrh (doc) 

12.2.2 Podklady pro administraci soutěže 
PP.01 Identifikační údaje – vzor k vyplnění (doc) 
PP.02 Čestné prohlášení – vzor k vyplnění (doc) 

https://www.tenderarena.cz/profily/DPP
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PP.03 Nabídková cena projekčních prací – vzor 
k vyplnění (xls) 

 Využití soutěžních podkladů 
Účastníci soutěže se zavazují, že podklady využijí pouze 
pro vypracování soutěžního návrhu. 

 Vysvětlení, změna či doplnění soutěžních 
podmínek (dotazy) 

12.3.1 Pokládání dotazů přes profil zadavatele / 
elektronický nástroj 

Účastníci musí podávat žádosti o vysvětlení soutěžních 
podmínek písemně v rámci elektronické komunikace 
prostřednictvím elektronického nástroje eventuálně 
písemně na e-mailovou adresu sekretáře soutěže (Igor 
Kovačević, ask@cceamoba.cz) s předmětem „PET – 
DOTAZ“. 

12.3.2 Lhůta pro pokládání dotazů 
Žádosti o vysvětlení (dotazy) je možno pokládat 
postupem obdobně dle odst. 3 nebo 4 § 98 ZZVZ. 
Dotazy lze pokládat nejpozději 17 dnů před uplynutím 
lhůty pro podání návrhů. 

12.3.3 Vysvětlení, změna nebo doplnění soutěžních 
podmínek 

Vysvětlení, změna nebo doplnění (odpověď) bude s 
textem dotazu bez identifikace tazatele zveřejněno na 
profilu zadavatele. Zadavatel může podat vysvětlení, 
změnu nebo doplnění soutěžních podmínek také bez 
podané žádosti účastníka. 

13) AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH 
PODMÍNEK 

 Autorská práva 

13.1.1 Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve 
vztahu účastník – autor 

Zajištění ochrany autorských práv k návrhu prokáže 
účastník vyplněním dokumentu identifikační údaje 
účastníka (podklad PP.01). 

13.1.2 Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve 
vztahu účastník – zadavatel 

Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, 
mohou své soutěžní návrhy po ukončení soutěže 
publikovat. 

13.1.3 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. 

13.1.4 Vlastnictví soutěžních návrhů 
Odevzdáním soutěžních návrhů udělují účastníci 
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. 

 Klauzule o akceptování podmínek soutěže 

13.2.1 Souhlas ze strany zadavatele, organizátora, 
poroty, jejích pomocných orgánů a přizvaných 
odborníků 

Svou účastí na soutěži potvrzují zadavatel, sekretář 
soutěže, přezkušovatelka, porotci a přizvaní odborníci, 
že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, 
a zavazují se, že budou tyto soutěžní podmínky jakožto 
smlouvu dodržovat a ctít. 

13.2.2 Souhlas ze strany účastníků 
Podáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas 
se všemi podmínkami soutěže. 

14) SOUTĚŽNÍ NÁVRH 

 Požadavky na soutěžní návrh 

14.1.1 Závazné požadavky 
Závaznými požadavky jsou: 

g) odevzdání částí „Panely“, „Sešit“, „Model“ a 
„Video“ soutěžního návrhu; 

Jejich nesplnění povede k vyřazení z hodnocení porotou 
a k vyloučení ze soutěže. 

 Doporučené požadavky 
Požadavky neuvedené výše jsou stanoveny jako 
doporučující a jejich nedodržení není důvodem 
k vyřazení návrhu z hodnocení a k vyloučení účastníka 
ze soutěže.  

 Části soutěžního návrhu: 
a) Hlavní prezentace – „Panely“ 
b) Bližší popis – „Sešit“ 
c) Fyzický model – „Model“ 
d) Animace – „Video“ 
e) Nabídková cena – „Cena“ 
f) Identifikace – „ID“ 
g) Čestné prohlášení – „Prohlášení“ 

 Hlavní prezentace – „Panely“ 

 Uspořádání  
Prezentace bude uspořádána na 2 panelech formátu B1 
na výšku. 
Panely ponechají v pravém dolním rohu místo o reálné 
velikosti 3 x 3 cm pro číslo, pod kterým bude návrh znám 
porotě. Při dolní straně panelu bude uveden název 
soutěže „LANOVÁ DRÁHA NA PETŘÍN“. 

 Forma odevzdání 
Panely budou odevzdány fyzicky i elektronicky – 
v listinné podobě vytištěné a podlepené lehkou deskou 
pro výstavní účely (např. kapa deskou), v elektronické 
podobě v jednom PDF souboru s rozlišením alespoň 150 
dpi pomocí elektronického nástroje. 
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 Doporučený obsah hlavní prezentace 
a) zákres do fotografie dle podkladu P.02 (interiér + 

exteriér) 
b) vizualizace pohledu z interiéru ven 

 Další obsah 
Panely budou moci obsahovat další libovolná vyjádření 
dle uvážení účastníků nad výše uvedený rámec. 
Nepřipouští se podání více panelů (nadbytečné panely 
nebudou porotě prezentovány).  

 Bližší popis – „Sešit“ 

 Uspořádání 
Popis bude uspořádán v sešitu formátu A3 na šířku. 
Titulní strana ponechá v pravém dolním rohu místo o 
reálné velikosti 3 x 3 cm pro číslo, pod kterým bude 
návrh znám porotě. Při dolní straně titulní strany bude 
uveden název soutěže „LANOVÁ DRÁHA NA PETŘÍN“. 

 Forma odevzdání 
Sešit bude odevzdán fyzicky i elektronicky – v listinné 
podobě vytištěný a svázaný ve 2 kopiích, v elektronické 
podobě v jednom PDF souboru s rozlišením alespoň 150 
dpi pomocí elektronického nástroje. 

 Doporučený obsah bližšího popisu 
a) titulní strana 
b) anotace návrhu v rozsahu cca 500 znaků vč. mezer 
c) popis konceptu 
d) kótované technické výkresy – příčný řez, podélný 

řez, nárys, půdorys, bokorys 
e) vztah exteriéru vozu k prostředí, do kterého je trať 

lanovky s exponovanými vozy zasazena 

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

 Fyzický model – „Model“ 
Model v měřítku 1:25 zhotovený na podstavci 
s traťovým stoupáním. Barevnost je na uvážení 
soutěžících. 

 Forma odevzdání 
Model bude odevzdán pouze fyzicky 

  Animace – „Video“ 
Průlet interiérem kabiny lanovky, animace otevírání 
dveří a libovolná další zobrazení. 

 Forma odevzdání 
Video bude odevzdáno pouze elektronicky. Není 
předepsán formát souboru ani rozlišení – ale jsou dána 
omezení: pro spuštění bude použit přehrávač VLC Media 
Player a limit pro nahrání jednoho souboru do 
Tenderareny je 100 MB. 

 Nabídková cena – „Cena“ 
Vyplněný vzor PP.03 

 Forma odevzdání 
Cena bude odevzdána pouze elektronicky 

V elektronické podobě jako dva soubory – jeden ve 
formátu XLS, druhý v PDF.  

 Identifikace účastníka – „ID“ 
Vyplněný vzor PP.01 (nebude předložen porotě) 

 Forma odevzdání 
Identifikace bude odevzdána fyzicky i elektronicky. V 
elektronické podobě jako jeden soubor formátu pdf. 

 Čestné prohlášení – „Prohlášení“ 
Vyplněný vzor PP.02 (nebude předložen porotě) 

 Forma odevzdání 
Prohlášení bude odevzdáno pouze elektronicky jako 
jeden soubor formátu pdf. 
 
 
 
V Praze dne 
 
 
 
 
………………………………………………. 
Mgr. Martin Dušička,  
Vedoucí odboru Centrální nákup  
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. 
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