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PŘílOHy

PŘílOHA Č. 1 - ČEsTnÉ PrOHlÁŠEní
o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 
§ 53 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb.

PŘílOHA Č. 2 - ČEsTnÉ PrOHlÁŠEní
o splnění profesních kvalifikačních předpokladů

PŘílOHA Č. 3 - Prohlášení o autorství, o právním 
vztahu účastníka (právnické osoby) a autora
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0. AbsTrAKT sOUTĚŽníCH PODmínEK
 Předmětem soutěže je zhotovení soudobých, trvan-

livých a společensky prospěšných staveb - biocentra 
a Globcentra v Kampusu Albertov v katastrálním území 
Praha – Nové Město. Výzkum Biocentra bude zaměřen 
na poznávání živých systémů pro potřeby lidského zdra-
ví a nových biotechnologií. Výzkum Globcentra bude 
zaměřen na jednotlivé aspekty globálních změn, jako je 
např. dynamika klimatických změn planety, změny roz-
šíření organismů, globální dynamika biodiverzity a role 
invazních druhů, dynamika vegetace ve staré a moderní 
krajině a šíření druhů, přírodní ohrožení a rizika, změny 
ve využití ploch.

 DrUH sOUTĚŽE O nÁvrH

 Otevřená, architektonická, veřejná anonymní, projek-
tová, dvoukolová soutěž.

 vyHlÁŠEní

 Soutěž o návrh bude vyhlášena na profilu zadavatele: 
http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/
efba8976-e435-44b5-876c-1f0fbfca1fee

 a dále zveřejněna na webových stránkách:
 Kampusalbertov.cuni.cz, Cuni.cz, Cka.cz

 TErmíny

 Ustavující schůze poroty: 6. února 2015

 Vyhlášení soutěže: 1. září 2015

 Dne 16. září 2015 v 9:00 hodin v Geologické poslu-
chárně Přírodovědecké fakulty UK, na adrese Alber-
tov 6, 128 43 Praha 2, proběhne seminář „Kampus 
Albertov – biocentrum, Globcentrum“ pro zájemce 
o soutěž. Semináře se zúčastní zástupci vedení UK, 
jednotlivých fakult, vyhlašovatele a poroty.

 Registraci na seminář je nutné provést nejpozději do 
14. září 2015 na e-mail sekretáře soutěže: kovacevic@
ccea.cz. Program semináře bude uveden na profilu za-
davatele: http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavate-
le/efba8976-e435-44b5-876c-1f0fbfca1fee a webo-
vých stránkách Kampusalbertov.cuni.cz, Cuni.cz.

 
 Lhůta pro podání dotazů k I. kolu soutěže:
 19. října 2015
 
 Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů v I. kole:
 15. ledna 2016 do 14:00 hodin do podatelny Univerzity 

Karlovy na adrese Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1

 Podání dotazů k II. kolu soutěže: do 14. března 2016

 Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů v II. kole:
 21. června 2016 do 14:00 hodin do podatelny Univerzity 

Karlovy na adrese Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
 

 POrOTA

 Závislá část poroty: 
 prof. mUDr. Tomáš Zima, Drsc., mbA
 – rektor Univerzity Karlovy
 Ing. Jiřina Kurzová
 – pověřená vedením Odboru výstavby UK
 Ing. arch. Jan sedlák

 Nezávislá část poroty:
 prof. Ing. arch. ladislav lábus, Hon. FAIA
 Ing. arch. Josef Pleskot
 Ing. ladislav bukovský
 Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

 Náhradníci závislé části poroty:
 doc. rnDr. Jan Konvalinka, Csc.
 – prorektor pro vědeckou činnost UK
 Ing. miroslav Dvořák
 – manažer projektu Kampus Albertov

 Náhradníci nezávislé části poroty:
 Ing. arch. mgA. michal Fišer
 Ing. arch. Pavel Hnilička, Dipl. nDs ETHZ in Architektur
 
 CEny A nÁHrADy

 1. cena se stanovuje ve výši 1 500 000 Kč
 (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých)
 2. cena se stanovuje ve výši 1 000 000 Kč
 (slovy: jeden milion korun českých)
 3. cena se stanovuje ve výši 700 000 Kč
 (slovy: sedm set tisíc korun českých)

 Soutěžními podmínkami je v souladu s čl. 12 odst. 3 
soutěžního řádu ČKA stanoveno, že cena nebude vy-
placena, pokud ve lhůtě pro její vyplacení bude uza-
vřena smlouva nebo smlouva o smlouvě budoucí mezi 
vyhlašovatelem soutěže a autorem oceněného návrhu 
na vypracování projektové dokumentace k předmětné 
zakázce.

 Všem neoceněným účastníkům soutěže, kteří postoupí 
do II. kola soutěže a kteří podají do II. kola návrh spl-
ňující veškeré podmínky stanovené pro II. kolo, bude 
vyplacen jednotný příspěvek za zpracování návrhu ve 
výši 250 000 Kč (slovy: dvě sta padesát tisíc korun čes-
kých).

 ZÁvAZnÉ ČÁsTI ODEvZDÁní v I. KOlE

 Grafická část
 Grafická část bude na 7 panelech, dle podkladu č. 002. 

První panel je společný pro oba objekty. Poté bude 
každý z objektů prezentován na třech samostatných 
panelech. Formát panelů je A1 (594 × 841 mm) na výšku.

 
 Anotace
 Popis idejí návrhu bude ve dvou vyhotoveních ve 

formátu A4 v rozsahu max. 500 znaků včetně mezer.
 
 Textová část
 Textová část bude ve dvou vyhotoveních ve formátu A4 

v rozsahu max. 10 000 znaků včetně mezer.
 Součástí textové zprávy bude odhad stavebních nákladů 

a odhad předpokládaných ročních nákladů na provoz 
budovy.
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 Součástí textové zprávy budou zmenšeniny soutěžních 
panelů ve formátu A3, složené na A4, přiložené (pevně 
připojené) k textové zprávě.

 
 Plochy místností – I. kolo
 Jako samostatná část návrhu bude odevzdán sešit 

„Plochy místností – I. kolo“, tj. půdorysy všech pa-
ter v měřítku 1 : 500. Pro každé patro vedle půdory-
su bude coby legenda vyplněna tabulka užitkových 
ploch na základě podkladu č. 013 – „Plochy místností 
– I. kolo“.

 Plochy místností budou ve formátu A3, v barevném 
provedení ve dvou vyhotoveních.

 Digitální část (obálka „CD – I. kolo“)
 Soutěžící předá 2 CD/DvD obsahující veškeré části 

soutěžních návrhů v *.pdf formátu coby originály, dále 
tytéž soubory ve formátu *.doc nebo *.xls. Nosič bude 
uložen v zalepené obálce s nadpisem „CD I. kolo“. 

 Obálka nadepsaná „Autor – I. kolo“
 Obálka bude obsahovat jméno účastníka/účastníků 

soutěže, jméno kontaktní osoby, doručovací adresu 
a kontakt (e-mail, tel.) pro komunikaci se sekretářem 
soutěže, jména autorů soutěžního návrhu a spolupra-
cujících osob, pokud nejsou uvedena mezi účastníky, 
doklady k prokázání splnění podmínek účasti v soutě-
ži a kvalifikačních předpokladů dle odstavce 4.1. a 4.2. 
soutěžních podmínek (tj. čestné prohlášení dle přílohy 
č. 1 a č. 2 těchto soutěžních podmínek), čestné prohlá-
šení (v případě, že je účastníkem právnická osoba nebo 
účastník není shodný s autorem) – viz příloha č. 3 těch-
to soutěžních podmínek – a nabídku projekčních prací 
a inženýrských činností dle podkladu č. 015. „Nabídková 
cena dle jednotlivých činností“.

 Cena projekčních prací a inženýrských činností poda-
ná ve všech stupních projektové dokumentace včetně 
autorského dozoru bude vložena do obálky „Autor – 
I. kolo“ a nebude porotou posuzovaná.

 Obálka bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná. 

 Obálka nadepsaná „Zpáteční adresa“
 K návrhu soutěžící připojí obálku, která bude obsahovat 

adresu pro zaslání protokolu, případně výzvy pro 
postup do II. kola a zpřesněných zadávacích podmínek 
pro II. kolo.

 ZÁvAZnÉ ČÁsTI ODEvZDÁní v II. KOlE

 Grafická část bude upřesněna porotou ve výzvě do 
II. kola. Obsahově bude ve II. kole požadován model 
1 : 500 a výkresy 1 : 250, perspektiva exteriéru a in-
teriéru a detail fasády v měřítku 1 : 25. Dále texto-
vá zpráva, Plochy místností – II. kolo, digitální část 
(obálka „CD – II. kolo“) a obálka nadepsaná „Autor – 
II. kolo“. 
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1. vyHlAŠOvATEl sOUTĚŽE O nÁvrH 

1.1 Identifikační údaje vyhlašovatele 
 Vyhlašovatel: Univerzita Karlova v Praze  
 Sídlo: Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
 Zástupce: 
 prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

- rektor 
 Tel./fax: + 420 224 491 318
 IČO: 00216208

1.2 Organizátor soutěže a zpracovatel 
 soutěžních podmínek 
 Centre for Central European Architecture   
 spolek 
 proškolený organizátor soutěže: 
 Ing. arch. Yvette Vašourková,

autorizace 50/R 
 Sídlo: U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
 Tel.: +420 222 222 521 
 E-mail: vasourkova@ccea.cz 

1.3 sekretář soutěže
 Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
 Sídlo: U Půjčovny 4, 110 00 Praha 1
 Tel.: +420 222 222 521, 603 810 083 
 E-mail: kovacevic@ccea.cz 

1.4 Přezkušovatel soutěžních návrhů 
 Ing. arch. Karin Grohmannová 
 Tel.: +420 222222521 
 E-mail: urbanity@ccea.cz

1.5  Právní služby - nezávislá osoba
 Havel, Holásek & Partners s.r.o.
 advokátní  kancelář
 Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 
 110 00 Praha 1
 Mgr. Jan Lašmanský, LL.M.
 Tel.: +420 255 000 838
 E-mail: jan.lasmansky@havelholasek.cz

    
2. PŘEDmĚT, ÚČEl A POslÁní sOUTĚŽE
 
2.1 Předmět soutěže

Předmětem soutěže je zhotovení soudobých, 
trvanlivých a společensky prospěšných staveb 
- biocentra a Globcentra v Kampusu Albertov 
– a řešení jejich bezprostředního okolí v rámci 
Kampusu Albertov v katastrálním území Praha 
– Nové Město.
výzkum biocentra bude zaměřen na poznává-
ní živých systémů pro potřeby lidského zdraví 
a nových biotechnologií. V objektu jsou pláno-
vány laboratoře (chemické, biochemické, pro 
práci s geneticky modifikovanými organismy, 
pro práci s patogeny) prostory pro mikroskopy, 
zvířetník, pracovny, seminární i přednáškové 
místnosti, podzemní parking, technické záze-
mí a jiné prostory.
Vyznačený stavební pozemek se skládá z jed-
notlivých parcel: 1556/1, 1556/2, 1556/3, 
1556/4 a 1557, jejichž souhrnná výměra činí 
6929 m2. Na parcelách 1556/2, 1556/3, 1556/4 
a 1557 se v současné době nachází menza 
a provizorní objekty, které budou nahrazeny 
novou výstavbou.

výzkum Globcentra bude zaměřen na jednot-
livé aspekty globálních změn, jako jsou např. 
dynamika klimatických změn planety, změny 
rozšíření organismů, globální dynamika biodi-
verzity a šíření druhů, dynamika vegetace ve 
staré a moderní krajině, přírodní ohrožení a ri-
zika, změny ve využití ploch a dopady těchto 
procesů na společnost. V objektu jsou pláno-
vány laboratoře, pracovny, menza, seminární 
i přednáškové místnosti, podzemní parking, 
technické zázemí a jiné prostory.
Vyznačený stavební pozemek se skládá z jed-
notlivých parcel: 1411, 1412, 1413/1 a 1427/3. 
Vyznačená výměra tvoří cca 5970 m2. Na par-
celách se nachází celkem 5 provizorních níz-
kopodlažních objektů využívaných UK, ČVUT 
a revmatologickým ústavem. Všechny tyto ob-
jekty budou nahrazeny novou výstavbou. 

Návrh předložený účastníkem musí splňovat 
podmínky stanovené všeobecně závaznými 
právními předpisy a platnými ČSN a EN.

Dále návrhy musí splňovat:
- podmínky metodiky „Technické podklady 
pro zpracování stavebních programů k rekon-
strukci a modernizaci škol a školských zařízení 
II. část – vysoké školy a účelová zařízení“ (MŠMT 
doporučený materiál ke zpracování stavebních 
programů pro novostavby, rekonstrukce a mo-
dernizace objektů vysokých škol a jejich účelo-
vých zařízení) z roku 1999 ke stažení na:
cuni.cz/UK-3204.html
- podmínky vyplývající pro účastníky programu 
z dokumentu MŠMT „Zajištění procesu repro-
dukce majetku VVŠ“, vydaného k „Dokumenta-
ci programu 133 210 - Rozvoj a obnova mate-
riálně technické základny veřejných vysokých 
škol“ - viz tabulka ploch a parametrů dle me-
todiky MŠMT ke stažení na:
cuni.cz/UK-3201.html
Investorem předpokládané náklady na stav-
bu jsou 1,5 miliardy Kč včetně DPH, pro jed-
notlivé objekty takto: Biocentrum cca 60 % 
z této částky, tj. cca 850 mil. Kč včetně DPH. 
Pro Globcentrum cca 40 % z celkové částky, 
tj. cca 650 mil. Kč včetně DPH. Finanční limit 
není závazný, ale doporučující. Investor poža-
duje kvalitně zpracovaný návrh a je si vědom 
úskalí, která mohou nastat přesným stanove-
ním limitu, ovšem finanční hledisko zůstává dů-
ležitým hlediskem při posuzování návrhu, a to 
jak investiční, tak zejména provozní náklady 
budoucích objektů.

2.2 Účel a poslání soutěže
Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit 
nejvhodnější a architektonicky nejhodnotnější 
řešení předmětu soutěže (tj. nejvhodnější sou-
těžní návrh), které splní požadavky vyhlašo-
vatele obsažené v těchto soutěžních podmín-
kách. Univerzita Karlova bude mezi oceněnými 
autory hledat partnera pro zpracování veške-
rých stupňů projektové dokumentace budov 
Biocentra a Globcentra včetně související in-
frastruktury a provozních souborů.
Autoři všech oceněných návrhů budou vyzváni 
vyhlašovatelem do jednacího řízení bez uve-

5

mailto:vasourkova@ccea.cz
mailto:kovacevic@ccea.cz
mailto:urbanity@ccea.cz
mailto:jan.lasmansky@havelholasek.cz
http://www.cuni.cz/UK-3204.html
http://www.cuni.cz/UK-3201.html


[Centre for Central European Architecture]

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

řejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 záko-
na č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
Bude s nimi jednáno v pořadí dle umístění.
Výsledkem jednacího řízení bez uveřejnění 
bude zadání zakázky na zpracování nava-
zujících výkonových fází projektových pra-
cí (dopracování návrhu stavby, EIA řízení, 
dokumentace pro územní rozhodnutí a pro 
stavební povolení, realizační dokumentaci, 
dokumentaci skutečného provedení, sou-
činnost při výběru zhotovitele stavby, autor-
ský dozor stavby, autorský dozor interiérů 
a laboratorního nábytku, dohled nad prová-
děním a uvedením stavby do užívání a veš-
keré inženýrské činnosti). Podrobná speci-
fikace požadovaných úkonů je uvedena ve 
smlouvě o dílo, která je součástí těchto sou-
těžních podmínek, podklad č. 016 Smlouva 
o dílo.

 
3.  DrUH sOUTĚŽE A ZPŮsOb vyHlÁŠEní 

sOUTĚŽE 

3.1 Druh soutěže o návrh

3.1.1 Podle zákona se soutěž vyhlašuje jako 
otevřená.

3.1.2 Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje 
jako architektonická.

3.1.3 Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje 
jako veřejná anonymní.

3.1.4 Podle počtu vyhlášených kol se soutěž 
vyhlašuje jako dvoukolová.

3.1.5 Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje 
jako projektová.

3.1.6 Obsahem I. kola soutěže bude ideální urba-
nistická koncepce a základní architektonic-
ké řešení předmětu soutěže. 

3.1.7  Obsahem II. kola soutěže bude dopracování 
soutěžních návrhů, které rozhodnutím po-
roty postoupí do II. kola soutěže, na úroveň 
architektonické studie. Jména autorů po-
stupujících do II. kola soutěže nebudou po 
vyhodnocení I. kola zveřejněna.

3.1.8  Výsledkem I. kola soutěže bude výběr maxi-
málně 6 návrhů pro postup do II. kola sou-
těže. U vybraných návrhů postupujících 
do II. kola nezávislá osoba otevře obálky 
„Zpáteční adresa“ a tyto autory vyzve k po-
dání upřesněných návrhů v rámci II. kola. 
Nezávislá osoba bude vázána mlčenlivostí ve 
věci údajů zjištěných v obálkách „Zpáteční 
adresa“. Spolu s výzvou budou postupují-
cím účastníkům zaslány zpřesněné podmín-
ky pro II. kolo.

3.1.9 Porota bude písemně hodnotit jednotlivé 
návrhy, které postoupí do II. kola. Ostatní 
soutěžící obdrží protokol o průběhu soutěže 
dle bodu 13.12 těchto soutěžních podmínek 
se souhrnným hodnocením návrhů.

3.1.10 V průběhu soutěže (I. i II. kola) nesmí být 
žádné soutěžní návrhy zveřejněny.

3.2 Způsob vyhlášení soutěže

3.2.1 Uveřejnění soutěže o návrh bude na profilu 
zadavatele:

 http://sluzby.e-zakazky.
cz/Profil-Zadavatele/
efba8976-e435-44b5-876c-1f0fbfca1fee/

3.2.2 Základní informace o soutěži – ve Věstníku 
veřejných zakázek isvzus.cz

3.2.3 Obecné informace o soutěži: 
 stránky UK 
 Cuni.cz
 stránky České komory architektů 
 Cka.cz 
 stránky projektu 
 Kampusalbertov.cuni.cz
 
3.3 náležitosti oznámení rozhodnutí o výběru 

nejvhodnějšího návrhu a vyhlášení výsledků 
soutěže

 Vyhlašovatel nebude oznamovat rozhod-
nutí o výsledku I. kola soutěže, tj. rozhod-
nutí poroty o výběru návrhů, jejichž auto-
ři budou vyzváni k podání svých návrhů do 
II. kola soutěže, s výjimkou uvedenou v bodě 
3.1.7. Po skončení II. kola soutěže bude všem 
účastníkům rozeslán protokol o průběhu 
soutěže do vlastních rukou. Výsledek soutě-
že o návrh zveřejní vyhlašovatel soutěže ob-
dobným způsobem, jakým ji vyhlásil.

3.4 Jazyk soutěže o návrh a právní řád 
 Soutěž o návrh proběhne v českém jazyce. 

Veškeré části soutěžního návrhu musí být 
vyhotoveny v českém jazyce. Soutěž o návrh 
bude probíhat v souladu s českým právním 
řádem.

4.  ÚČAsTníCI sOUTĚŽE 

4.1 Podmínky účasti v soutěži o návrh
Soutěže o návrh se mohou zúčastnit fyzické 
i právnické osoby, popřípadě jejich sdruže-
ní, které splňují tyto podmínky:

 a) jsou občany České republiky nebo mají 
sídlo nebo místo podnikání v členském stá-
tě Evropské unie a ostatních státech, které 
mají s Českou republikou či Evropskou unií 
uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující 
přístup dodavatelů z těchto států k soutěži 
o návrh

 b) nezúčastnili se definování předmětu 
soutěže o návrh a jejího vypsání

 c) nejsou řádnými členy nebo náhradníky 
poroty, sekretářem poroty, přezkušovate-
lem návrhů nebo přizvaným znalcem poroty 
této soutěže

 d) nejsou v partnerském nebo příbu-
zenském vztahu, trvalými projektovými 
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partnery, bezprostředními nadřízenými 
nebo spolupracovníky osob, které se zú-
častnily vypracování předmětu soutěže a vy-
psání této soutěže, nebo řádných členů 
nebo náhradníků poroty, sekretáře poroty, 
přezkušovatele soutěžních návrhů nebo při-
zvaných znalců poroty této soutěže, pokud 
tito budou uvedeni v soutěžních podmín-
kách; tento požadavek se vztahuje i na členy 
zastupitelských a správních orgánů

 e) splňují základní kvalifikační předpoklady 
podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřej-
ných zakázkách v platném znění

 f) jsou autorizovanými architekty pro obor 
architektura, event. autorizovanými archi-
tekty s autorizací se všeobecnou působnos-
tí nebo autorizovanými inženýry v oboru po-
zemní stavby podle zákona č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných archi-
tektů a o výkonu autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, v aktuálním 
znění, případně autorizovanými architek-
ty podle práva příslušného členského státu 
Evropského hospodářského prostoru, jehož 
jsou občany nebo v němž mají své sídlo

4.2 Požadavky na prokázání kvalifikačních 
předpokladů v I. kole

4.2.1 Čestné prohlášení
 Účastník soutěže prokáže splnění podmínek 

uvedených v odstavci 4.1. soutěžních pod-
mínek čestným prohlášením vloženým do 
obálky nadepsané „Autor“ (viz odstavec 6.1., 
resp. 6.2. soutěžních podmínek).

4.2.2 Soutěžní návrh více fyzických osob, více 
právnických osob a kombinace fyzických 
a právnických osob

 Pokud předloží soutěžní návrh jako účast-
ník soutěže více fyzických osob ve sdruže-
ní, musí každý z účastníků sdružení splňovat 
podmínky uvedené v odstavci 4.1. písm. a) 
až e) soutěžních podmínek a alespoň jeden 
z účastníků sdružení musí splňovat podmín-
ku uvedenou v odstavci 4.1. písm. f).

4.2.3 Soutěžní návrh právnické osoby
 Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník 

soutěže právnická osoba, musí tato právnic-
ká osoba splňovat podmínky uvedené v od-
stavci 4.1. písm. a) až e) soutěžních podmí-
nek a alespoň jeden člen statutárního or-
gánu, popřípadě odpovědný zástupce pod-
mínku uvedenou v odstavci 4.1. písm. f).

4.3 Předložení kvalifikačních listin ve II. kole 

4.3.1  Kvalifikační listiny
 Každý účastník musí v případě výzvy k účas-

ti ve druhém kole doložit vyhlašovate-
li prosté kopie kvalifikačních listin doklá-
dajících splnění podmínek uvedených v od-
stavci 4.1 písm. f), a to vložením do obálky 
„Autor – II. kolo“ (viz odstavec 6.2 soutěž-
ních podmínek).

 

4.3.2 Každý účastník musí v případě výzvy k účas-
ti ve II. kole prokázat, že splňuje technické 
kvalifikační předpoklady podle § 56 odst. 2 
písm. b) ZVZ. Uchazeč předloží strukturo-
vaný profesní životopis hlavního architekta 
projektu, který se bude podílet na plnění ve-
řejné zakázky. Životopis bude obsahovat ale-
spoň následující údaje:

 1. jméno a příjmení
 2. přehled profesní praxe v délce min. 8 let 

vztahující se k předmětu plnění veřejné za-
kázky; je-li u pracovníka požadována zkuše-
nost s obdobnou zakázkou či projektem, po-
žaduje zadavatel, aby uchazeč v rámci pro-
fesního životopisu uvedl konkrétní pozici, na 
které působil, název objednatele, název za-
kázky či projektu a stručný popis zakázky či 
projektu

 3. kopii dokladu o vzdělání
 4. kopii osvědčení autorizovaného archi-

tekta v oboru architektura vydané dle auto-
rizačního zákona

 Dodavatel musí mít pro plnění této veřejné 
zakázky k dispozici hlavního architekta pro-
jektu disponujícího následujícími kvalifikač-
ními předpoklady:

 Zkušenost s realizacemi minimálně dvou 
projektů, jejichž společenský význam je 
srovnatelný s předmětem soutěže, např. ne-
mocnice, specializované léčebné ústavy, vý-
zkumné ústavy, vysoké školy s laboratořemi, 
výrobní podniky s čistými a jinými obdob-
nými speciálními výrobami (farmaceutic-
ký průmysl, speciální elektronika, vědecko-
-technické parky, technologické inkubáto-
ry a další), a jejichž rozpočtové náklady se 
pohybovaly v minimální hodnotě 200 milio-
nů Kč bez DPH za každý projekt.

 
4.3.3 Prokázání části kvalifikace prostřednictvím 

subdodavatele:
 Pokud není dodavatel schopen prokázat spl-

nění určité části kvalifikace požadované za-
davatelem podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) 
a d) ZVZ (tj. profesní a technické kvalifikač-
ní předpoklady) v plném rozsahu, je opráv-
něn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu 
prokázat prostřednictvím subdodavatele (to 
neplatí v případě profesního kvalifikačního 
předpokladu podle ust. § 54 písm. a) ZVZ). 

 Dodavatel je v takovém případě povinen za-
davateli předložit:

 a) doklady prokazující splnění základního 
kvalifikačního předpokladu podle ust. 
§ 53 odst. 1 písm. j) ZVZ (prohlášení, že 
subdodavatel není veden v rejstříku osob 
se zákazem plnění veřejných zakázek) 
a profesního kvalifikačního předpokladu 
podle ust. § 54 písm. a) ZVZ (výpis z ob-
chodního rejstříku či jiné obdobné evi-
dence) subdodavatelem

 b) smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, 
z níž prokazatelně vyplývá závazek sub-
dodavatele k poskytnutí konkrétního pl-
nění určeného k plnění veřejné zakázky 
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dodavatelem či k poskytnutí konkrét-
ních věcí či práv, s nimiž bude dodava-
tel oprávněn disponovat v rámci plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, 
v jakém subdodavatel prokázal splnění 
kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. 
b) a d) ZVZ

 Smlouva uzavřená se subdodavatelem bude 
vložena do obálky „Autor – II. kolo“ s podpi-
sy obou stran – účastníkem a subdodavate-
lem, který splňuje kvalifikační kritérium uve-
dené v tomto odstavci.

4.3.4 Prokázání kvalifikace v případě společné 
nabídky:

 Má-li být předmět veřejné zakázky plněn ně-
kolika dodavateli společně a za tímto účelem 
podávají společnou nabídku, je každý z do-
davatelů povinen prokázat splnění základ-
ních kvalifikačních předpokladů a profes-
ního kvalifikačního předpokladu podle ust. 
§ 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Splnění 
kvalifikace podle ust. § 50 odst. 1 písm. b) 
a d) ZVZ musí prokázat všichni dodavatelé 
společně.

 V případě, že má být předmět veřejné zakáz-
ky plněn společně několika dodavateli, jsou 
tito dodavatelé povinni předložit zadavate-
li současně s doklady prokazujícími splnění 
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve kte-
ré je obsažen závazek, že všichni tito doda-
vatelé budou vůči zadavateli a třetím oso-
bám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých 
v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni 
společně a nerozdílně, a to po celou dobu 
plnění veřejné zakázky i po dobu trvání ji-
ných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

4.3.5 Prokázání kvalifikace v případě zahraničních 
osob:

 Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu 
jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splně-
ní kvalifikace způsobem podle právního řádu 
platného v zemi jeho sídla, místa podnikání 
nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném 
ZVZ a zadavatelem. Pokud se podle právní-
ho řádu platného v zemi sídla, místa podni-
kání nebo bydliště zahraničního dodavatele 
určitý doklad nevydává, je zahraniční doda-
vatel povinen prokázat splnění takové čás-
ti kvalifikace čestným prohlášením. Není-li 
povinnost, jejíž splnění má být v rámci kva-
lifikace prokázáno, v zemi sídla, místa pod-
nikání nebo bydliště zahraničního dodavate-
le stanovena, učiní o této skutečnosti čest-
né prohlášení. Doklady prokazující splnění 
kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel 
v původním jazyce s připojením jejich úřed-
ně ověřeného překladu do českého jazyka, 
pokud zadavatel v zadávacích podmínkách 
nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká 
republika vázána, nestanoví jinak; to platí 
i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace 
doklady v jiném než českém jazyce dodavatel 
se sídlem, místem podnikání nebo místem 
trvalého pobytu na území České republiky. 

Povinnost připojit k dokladům úředně ově-
řený překlad do českého jazyka se nevztahu-
je na doklady ve slovenském jazyce.

4.3.6 Pravost dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace:

 Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve 
všech případech příslušnými doklady před-
loženými v prostých kopiích. Zadavatel bude 
před uzavřením smlouvy požadovat před-
ložení originálů nebo ověřených kopií do-
kladů prokazujících splnění kvalifikace. 
Skutečnosti rozhodné pro splnění kvalifika-
ce musejí vždy existovat ve lhůtě pro podání 
nabídek.

4.3.7 Stáří dokladů prokazujících splnění 
kvalifikace:

 Doklady prokazující splnění základních kva-
lifikačních předpokladů a výpis z obchodní-
ho rejstříku nesmějí být ke dni podání na-
bídky starší 90 kalendářních dnů.

5.  sOUTĚŽní PODKlADy

5.1 Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digi-
tální podobě (texty ve formátu *.pdf, *.doc, 
*.docx, grafické podklady ve formátech 
*.dgn, *.dwg, *.dxf, *.3dm, *. 3ds, *.jpg, *.pdf, 
tabulky k vyplnění ve formátu *.xls, *.xlsx). 

5.2 seznam poskytovaných podkladů:

 001. Zadání soutěže (pdf)
 002. Rozvržení soutěžních panelů (pdf)
 003. Rozvržení „Plochy místností“ (pdf)
 004. Ortofotomapa (jpg)
 005. Katastrální mapa a známé inženýrské 

sítě (dwg) - zasláno po registraci
 006. Digitální podklady k 3D modelu (3dm, 

3ds, dfx) - zasláno po registraci
 007. Povinný zákres BIOCENTRUM (jpg)
 008. Povinný zákres GLOBCENTRUM (jpg)
 009. Tabulka „Plochy a parametry dle meto-

diky MŠMT - II. kolo“ – k vyplnění účast-
níkem soutěže v II. kole (xls)

 010. Tabulka „Plochy a kubatury navrhova-
ných objektů vč. navrhovaných investič-
ních nákladů“ – k vyplnění účastníkem 
soutěže (xls)

 011. Tabulky
  „Předpokládané provozní nákla-

dy BIOCENTRUM - I. kolo“ - k vyplnění 
účastníkem soutěže (xls)

  „Předpokládané provozní náklady 
GLOBCENTRUM - I. kolo“ - k vyplnění 
účastníkem soutěže (xls)

  „Energetická náročnost BIOCENTRUM - 
II. kolo“ - k vyplnění účastníkem soutěže 
v II. kole (xls)

  „Energetická náročnost GLOBCENTRUM 
- II. kolo“ - k vyplnění účastníkem soutě-
že v II. kole (xls)
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 012. Tabulky
  „Program soutěže - KA - vědecké plo-

chy“ (xls)
  „Program soutěže - Biocentrum nevě-

decké plochy“ (xls)
  „Program soutěže - Globcentrum nevě-

decké plochy“ (xls) 
 013. Tabulka „KA - Plochy místností - 

I. kolo“ - k vyplnění účastníkem soutěže 
(xls)

 014. Tabulka „KA - Plochy místností - 
II. kolo“ - k vyplnění účastníkem soutěže 
v II. kole (xls)

 015. Tabulka „Nabídková cena dle jednot-
livých činností“ k vyplnění účastníkem 
soutěže (xls)

 016. Smlouva o dílo – k vyplnění účastníkem 
soutěže ve II. kole (doc)

 017. Výpočet ploch a prostoru - k použití 
v II. kole (pdf)

 018. Kontrolní seznam pro odevzdání návr-
hu (pdf)

5.3  Poskytování soutěžních podkladů

5.3.1 Poskytování soutěžních podmínek 
a podkladů:

 Počínaje dnem vyhlášení soutěže o návrh 
poskytne organizátor soutěže na profilu 
zadavatele 

 sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/
efba8976-e435-44b5-876c-1f0fbfca1fee/

 zájemcům o účast v soutěži soutěžní pod-
mínky a podklady k soutěži včetně doda-
tečných informací a následně i odpovědí 
na dotazy. Soutěžní podklady jsou vyhoto-
veny v digitální podobě. Soutěžní podmínky 
a podklady nebudou vydávány v tištěné po-
době. Soutěžní podklady jsou poskytované 
soutěžícím bezplatně.

5.3.2 Registrace účastníků soutěže
 Na základě registrace na webových strán-

kách Kampusalbertov.cuni.cz bude účast-
níkům soutěže zaslán podklad č. 005 
Katastrální mapa a známé inženýrské sítě 
a podklad č. 006 Digitální podklady k 3D 
modelu.

 
5.4 Prohlídka řešené lokality
 Nebude organizována společná prohlídka 

řešené lokality.

5.5 seminář „Kampus Albertov – biocentrum, 
Globcentrum“

 Dne 16. září 2015 v 9:00 hodin v Geologické 
posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, na 
adrese Albertov 6, 128 43 Praha 2, proběhne 
seminář „Kampus Albertov – biocentrum, 
Globcentrum“ pro zájemce o soutěž. 
Semináře se zúčastní zástupci vedení UK, 
jednotlivých fakult, vyhlašovatele a poroty.

 Registraci na seminář je nutné provést nej-
později do 14. září 2015 na e-mail sekretáře 

soutěže: kovacevic@ccea.cz. Program se-
mináře bude uveden na profilu zadavatele: 
http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavate-
le/efba8976-e435-44b5-876c-1f0fbfca1fee 
a webových stránkách Kampusalbertov.cuni.
cz, Cuni.cz.

6.  POŽADOvAnÉ ZÁvAZnÉ ČÁsTI 
sOUTĚŽníHO nÁvrHU, JEJICH ObsAH, 
ZÁvAZnÁ GrAFICKÁ ČI JInÁ ÚPrAvA

6.1 Závazné podmínky pro odevzdání návrhu 
pro I. kolo soutěže, jeho obsah a závazná 
grafická či jiná úprava

6.1.1 Grafická část pro I. kolo
 Grafická část bude na 7 panelech, dle pod-

kladu č. 002 „Rozvržení soutěžních panelů“. 
První panel bude společný pro oba objekty. 
Poté bude každý z objektů prezentován na 
třech samostatných panelech.

 Formát panelu bude A1 (594 × 841 mm) na 
výšku na panelech z lehkého materiálu pro 
výstavní účely.

 Na prvním panelu budou:
 – základní situace v měřítku 1 : 1000
 – celková nadhledová axonometrie areálu

 Na dalších třech panelech budou pro každý 
objekt samostatně:

 – půdorysy všech podlaží v měřítku 1 : 500
 – dva typické řezy pro každý objekt v měřít-

ku 1 : 500
 – čtyři pohledy pro každý objekt ilustrují-

cí postačujícím způsobem základní princi-
py tvarového (hmotově objemového) řešení 
a členění stavby v měřítku 1 : 500

 – dva perspektivní zákresy
– další výkresy či schémata dle uvážení 
autorů

 Jako samostatná příloha budou dva výtis-
ky všech soutěžních panelů, každý zmenše-
ný na formát A3, přiložené (pevně připojené) 
k textové zprávě.

6.1.2 Anotace
 Popis idejí návrhu bude ve dvou vyhotove-

ních formátu A4 v rozsahu max. 500 znaků 
včetně mezer. Anotace bude součástí tex-
tové části jako první samostatný list textové 
zprávy. Anotace bude sešita v textové zprávě 
hned za titulní stranou textové zprávy. 

6.1.3 Textová část pro I. kolo
 Textová část bude obsahovat zejména:
 – zdůvodnění zvoleného komplexního urba-

nisticko-architektonického řešení stavby
 – popis konstrukčního řešení s důrazem na 

řešení tepelně-izolačních vlastností budovy
 – popis navrhovaného provozu z hlediska 

náročnosti a kritérií udržitelnosti
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 - vyplněná tabulka „Plochy a kubatury navr-
hovaných objektů vč. navrhovaných inves-
tičních nákladů“ dle podkladu č. 010

 - vyplněné tabulky dle podkladu č. 011: 
„Předpokládané provozní náklady 
BIOCENTRUM - I. kolo“ a „Předpokládané 
provozní náklady GLOBCENTRUM - I. kolo“ 

 – seznam všech částí soutěžního návrhu

Textová část bude odevzdána ve dvou vyho-
toveních formátu A4 v rozsahu max. 10 000 
znaků včetně mezer. Vyplněné tabulky se do 
počtu znaků nezapočítávají.

 K textové části budou připojeny zmenšené 
kopie grafické části ve formátu A3, složené 
na A4. Orientace formátu a vazba jsou volné.

6.1.4 Plochy místností – I. kolo – podklad č. 003 
„Rozvržení Plochy místností“:

 Jako samostatná část návrhu bude ode-
vzdán sešit „Plochy místností – I . kolo“, 
tj. půdorysy všech pater v měřítku 1 : 500. 
Pro každé patro vedle půdorysu bude coby 
legenda vyplněna tabulka užitkových ploch 
na základě podkladu č. 013 – „Plochy míst-
ností – I. kolo“.

 Každé patro bude prezentováno dle pod-
kladu č. 003 – „Rozvržení Plochy místnos-
tí“ v barevném provedení. V podkladu č. 013 
– „Plochy místností – I. kolo“ jsou jednotli-
vým skupinám prostorů, které jsou požado-
vány programem, přiřazeny barvy. Soutěžící 
si zvolí svou vlastní barevnost tak, aby spo-
lu výkresy a tabulka korespondovaly. Ve vý-
kresu a tabulce budou barevně rozlišeny 
jednotlivé vědecké směry, core facilities, 
společenské a výukové prostory, společ-
né prostory, technická zázemí, parking, ko-
munikační prostory a centrální technolo-
gie dle podkladu č. 013 - „Plochy místností 
– I. kolo“. 

 Technická zázemí u vědeckých směrů a core 
facilities, tj. prostory, které nejsou zadány 
plošně, ale je nutné je odvodit a navrhnout, 
nebo strojovny vzduchotechniky, koridory, 
propusti, hygienické smyčky, šatny, chodby, 
denní místnosti atd. budou jak v půdoryse, 
tak v tabulce vyznačeny červenou barvou. 

 Součástí „Ploch místností – I. kolo“ bude 
i výpočet parametrů požadovaných MŠMT. 
Výpočet bude proveden podle podkladu 
č. 017 - Výpočet ploch a prostoru.

 Plochy místností budou odevzdány ve for-
mátu A3, v barevném provedení a ve dvou 
vyhotoveních.

6.1.5  Digitální část pro I. kolo
 Účastník předá 2x CD/DVD, obsahující:
 a) grafickou část ve formátu pdf (při kvalitě 

300 dpi)
 b) zmenšené formáty soutěžních panelů na 

formátu A3 ve formátu pdf
 c) textovou část ve formátu pdf a doc/docx
 d) vyplněnou tabulku „Plochy a kubatury 

navrhovaných objektů vč. navrhovaných in-
vestičních nákladů“ ve formátu pdf a xls dle 
podkladu č. 010

 e) vyplněné tabulky dle podkladu 
č. 011: „Předpokládané provozní náklady 
BIOCENTRUM - I. kolo“ a „Předpokládané 
provozní náklady GLOBCENTRUM - I. kolo“ 
ve formátu pdf a xls

 f) vyplněnou tabulku „Výpočet parametrů 
požadovaných MŠMT“ ve formátu pdf a xls 
dle podkladu č. 009

 g) vyplněnou tabulku „Plochy místností“ ve 
formátu pdf a xls dle podkladu č. 013

 Nosiče budou uloženy v zalepené obálce 
s nadpisem „CD – I. kolo“.

 
 na CD/DvD nesmí být žádná značka, jelikož 

bude otevřeno a i dle něj posuzován návrh. 
U zapsaných souborů nesmí být zjistitelný 
autor souborů.

6.1.6  Obálka nadepsaná „Autor – I. kolo“
 Obálka bude obsahovat dokumenty s násle-

dujícími údaji:
 a) účastník/účastníci soutěže: jméno, ad-

resa, vzájemný dohodnutý procentuální po-
díl, číslo bankovního spojení, v případě ob-
chodní firmy IČ

 b) jméno kontaktní osoby, doručovací ad-
resa a kontakt (e-mail, tel.) pro komunikaci 
s nezávislou osobou

 c) jména autorů soutěžního návrhu a spo-
lupracujících osob, pokud nejsou uvedena 
mezi účastníky

 d) doklady k prokázání splnění podmínek 
účasti v soutěži a kvalifikačních předpokladů 
dle odstavce 4.1. a 4.2. soutěžních podmínek 
(tj. čestné prohlášení dle přílohy č. 1 a č. 2 
těchto soutěžních podmínek)

 e) čestné prohlášení (v případě, že je účast-
níkem právnická osoba nebo účastník není 
shodný s autorem) - viz příloha č. 3 těchto 
soutěžních podmínek

 f) cenová nabídka projekčních prací a in-
ženýrských činností dle podkladu č. 015 
„Nabídková cena dle jednotlivých činností“

 
 Cena projekčních prací a inženýrských čin-

ností podaná ve všech stupních PD včet-
ně autorského dozoru, která bude v sou-
ladu s následným návrhem smlouvy o dílo 
a podkladem č. 015 „Nabídková cena dle 
jednotlivých činností“, bude vložena do 
obálky „Autor – I. kolo“ a nebude porotou 
posuzována. 

 Obálka bude zalepená, neporušená a zcela 
neprůhledná.

6.1.7  Obálka nadepsaná „Zpáteční adresa“
 K návrhu soutěžící připojí obálku, která 

bude obsahovat adresu pro zaslání proto-
kolu, případně výzvu pro postup do druhé-
ho kola a zpřesněné zadávací podmínky pro 
II. kolo.
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 Obálka bude zalepená, neporušená a zcela 
neprůhledná.

6.2 Podmínky pro odevzdání návrhu pro II. kolo 
soutěže, jejich předpokládaný obsah a gra-
fická či jiná úprava

6.2.1 Grafická část pro II. kolo
 Grafická část bude upřesněna porotou ve 

výzvě do II. kola. Obsahově bude v II. kole 
požadován pro každou budovu samostatně 
model 1 : 500 a výkresy 1 : 250, perspektivy 
exteriéru a interiéru a detail fasády v měřít-
ku 1 : 25.

 Grafická část bude provedena na 7 panelech 
formátu A0 (1189 × 841 mm) na šířku a bude 
nalepena na panelech z lehkého materiálu 
pro výstavní účely.

 Jako samostatná příloha budou odevzdány 
dva výtisky všech soutěžních panelů, kaž-
dý zmenšený na formát A3, přiloženy (sešity) 
k textové zprávě.

6.2.2 Textová část pro II. kolo
 Textová část bude obsahovat:
 a) zdůvodnění zvoleného komplexního ur-

banisticko-architektonického řešení stavby
 b) popis konstrukčního řešení s důrazem na 

tepelně-izolační vlastnosti budovy
 c) popis jednotlivých celků technického 

zařízení budov (vzduchotechnika, vytápění, 
ZTI, silnoproud, slaboproud atd.)

 d) účastníkem soutěže vyplněné tabulky – 
podklady č. 009, 010, 011 a 014

 e) seznam všech částí návrhu

 Textová část bude ve dvou tištěných vyhoto-
veních ve formátu A4, rozsah volný.

 K textové části budou připojeny zmenšené 
kopie grafické části ve formátu A3, složené 
na A4. Orientace formátu a vazba jsou volné.

6.2.3 Jako samostatná část návrhu bude ode-
vzdán sešit „Plochy místností – II. kolo“ - 
půdorysy všech pater, a to každého domu 
samostatně s uvedenou legendou místnos-
tí, které budou očíslovány podle Knihy míst-
ností. Uchazečem nově navržené místnosti 
(oproti zadání) budou vyznačeny v seznamu 
místností i na výkresech červenou barvou.

 V podkladu č. 014 – „Plochy místností – 
II. kolo“ jsou jednotlivým skupinám prosto-
rů, které jsou požadovány programem, při-
řazeny barvy. Jde o pouhé rozlišení těchto 
skupin. Soutěžící si zvolí svou barevnost ve 
výkresech a tu pak (alespoň přibližně) po-
užije pro přehlednou orientaci i v excelové 
tabulce.

 Při vyplňování tabulky 014 – „Plochy míst-
ností – II. kolo“ v sloupci B pojmenova-
ném „č. místnosti dle podkladu 012 vědec-
ké směry“ soutěžící použije číslování z pod-
kladu 012 „Program soutěže - KA – vědecké 

plochy“. Ostatní nové plochy budou číslo-
vány soutěžícím dle jeho uvážení v sloupci B 
pojmenovaném „číslo místnosti“.

 Na půdorysech jednotlivých pater budou 
vyznačeny i přístupové cesty uvnitř budo-
vy k hlavním strojům a zařízením, např. nu-
kleární magnetická rezonance, elektronové 
mikroskopy, hmotnostní spektrometry, kon-
fokální mikroskopy, mikroskopy s limitním 
rozlišením (super resolution), lasery, in-vivo 
imaging, ultracentrifugy, biobanka – kryo-
technologie, supravodivé magnety, hlubo-
komrazicí boxy včetně BMS systému, chro-
matografy, magnetometry, spektrometry, 
fotometry, hydraulické lisy, jeřábový pojezd, 
pece atd. Způsob značení cest je ponechán 
na uvážení soutěžícího. Důvodem je dopra-
va těchto rozměrných a hmotných přistrojů 
a zářizení na místo osazení nejen při stavbě, 
ale i při výměně např. po skončení životnosti 
apod. 

 Součástí „Ploch místností – II. kolo“ bude 
i výpočet parametrů požadovaných MŠMT. 
Výpočet bude proveden podle metodiky zá-
vazné pro účastníky soutěže uvedené v do-
kumentu MŠMT „Zajištění procesu reproduk-
ce majetku VVŠ“, vydaného k „Dokumentaci 
programu 133 210 - Rozvoj a obnova mate-
riálně technické základny veřejných vyso-
kých škol - viz tabulka ploch a parametrů dle 
metodiky MŠMT. Soupis parametrů požado-
vaných vyhlašovatelem je uveden v podkladu 
č. 009. Tabulka „Plochy a parametry dle me-
todiky MŠMT“.

 Plochy místností budou odevzdány ve for-
mátu A3, v barevném provedení a ve dvou 
vyhotoveních.

6.2.4 Digitální část pro II. kolo
 Soutěžící předá 2x CD/DVD, obsahující:
 a) grafickou část ve formátu pdf (při kvalitě 

300 dpi)
 b) zmenšené formáty soutěžních panelů 

pro přímý tisk na formátu A3 ve formátu pdf
 c) textovou část ve formátu pdf
 d) účastníkem soutěže vyplněné tabulky – 

podklady č. 009, 010, 011, 012 a 014

 Nosiče budou uloženy v zalepené obálce 
s nadpisem „CD – II. kolo“.

 na CD/DvD 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. kolo“
 Obálka bude obsahovat dokumenty s násle-

dujícími údaji:
 a) účastník/účastníci soutěže: jméno, ad-

resa, vzájemný dohodnutý procentuální po-
díl, číslo bankovního spojení, v případě ob-
chodní firmy IČ

 b) jméno kontaktní osoby, doručovací ad-
resa a kontakt (e-mail, tel.) pro komunikaci 
se sekretářem soutěže
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 c) jména autorů soutěžního návrhu a spo-
lupracujících osob, pokud nejsou uvedena 
mezi účastníky

 d) doklady k prokázání splnění podmínek 
účasti v soutěži a kvalifikačních předpokla-
dů dle odstavce 4.1. a 4.2. soutěžních pod-
mínek (tj. čestné prohlášení dle přílohy č. 1, 
č. 2 těchto soutěžních podmínek)

 e) doklad k prokázání splnění profesních 
kvalifikačních podmínek účasti v soutěži dle 
odstavce 4.3. soutěžních podmínek

 f) čestné prohlášení (v případě, že je účast-
níkem právnická osoba nebo účastník není 
shodný s autorem) – viz příloha č. 3 těchto 
soutěžních podmínek

 g) cenová nabídka projekčních prací a in-
ženýrských činností dle podkladu č. 015 
„Nabídková cena dle jednotlivých činností“ 

 h) harmonogram včetně projekčních prá-
ci včetně stanovení dvou milníků v každém 
stupni projektové dokumentace a tří milníků 
při zpracovaní dokumentací pro provedení 
stavby

 i) smlouvu vyplněnou a podepsanou opráv-
něnou osobou dle podkladu č. 016 Smlouva 
o dílo. Zadavatel si vyhrazuje právo před vy-
psáním JŘBU smlouvu o dílo jednostranně 
upravit či změnit

 Cena projekčních prací a inženýrských čin-
ností podaná ve všech stupních PD včetně 
autorského dozoru, a která bude v souladu 
s následným návrhem smlouvy o dílo, bude 
vložena do obálky „Autor – II. kolo“ a nebude 
porotou posuzována.

 Obálka bude zalepená, neporušená a zcela 
neprůhledná.

6.2.6 Model pro II. kolo
 Ve II. kole soutěže bude požadováno pro 

každou budovu samostatné zhotovení mo-
delu v měřítku 1 : 500 v rozsahu řešeného 
pozemku. Model bude proveden z jednotné-
ho materiálu.

7. PODmínKy A POŽADAvKy nA OZnAČEní 
nÁvrHU 

7.1 Závazné označení návrhu a jeho částí

7.1.1 Všechny části soutěžního návrhu v I. i II. kole 
soutěže uvedené v článku 6 soutěžních pod-
mínek (grafická a textová část, „Plochy míst-
ností“, obálka „CD/DVD“, obálka „Autor“, 
obálka „Zpáteční adresa“ a model) budou 
v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem 
3 × 3 cm, do kterého sekretář soutěže vy-
značí identifikační číslo návrhu.

7.1.2 Všechny části soutěžního návrhu v I. i II. kole 
soutěže uvedené v článku 6. soutěžních pod-
mínek (grafická a textová část, „Plochy míst-
ností“, obálka „CD/DVD“, obálka „Autor“, 
obálka „Zpáteční adresa“ a model) budou 

v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 
3 × 3 cm, do kterého soutěžící umístí číslo 
dle seznamu příloh, který je součástí textové 
části.

7.1.3 Všechny části soutěžního návrhu v I. i II. kole 
soutěže uvedené v článku 6 soutěžních pod-
mínek (grafická a textová část, „Plochy míst-
ností“, obálka „CD/DVD“, obálka „Autor“, 
obálka „Zpáteční adresa“ a model) budou 
v dolní části uprostřed označeny názvem 
soutěže, tj. „Kampus Albertov – Biocentrum, 
Globcentrum“.

7.2 Podmínky anonymity soutěžního návrhu

7.2.1 Návrhy budou prezentovány anonymně. 
Proto žádná část soutěžního návrhu (s vý-
jimkami výslovně uvedenými v soutěžních 
podmínkách – viz obálka „Autor“ dle čl. 6.1.6 
a 6.2.5 soutěžních podmínek) nesmí ob-
sahovat podpis, heslo, ani jinou grafickou 
značku, která by mohla vést k porušení ano-
nymity. Bude-li při přezkoušení soutěžních 
návrhů nebo při hodnotícím zasedání po-
roty zjištěno porušení anonymity ze strany 
účastníka soutěže (např. použití hlavičkové-
ho papíru apod.), návrh účastníka soutěže 
bude ze soutěže o návrh vyřazen a účastník 
soutěže vyloučen.

7.2.2 Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity 
odesílatele bude u všech poštou či jinou ve-
řejnou přepravou zásilek zasílaných soutěž-
ních návrhů uvedena jednotná adresa odesí-
latele: Česká komora architektů, Josefská 6, 
118 00 Praha 1 – Malá Strana.

7.2.3 Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou 
nebo jinou veřejnou přepravou zásilek z úze-
mí mimo Českou republiku, uvede účastník 
soutěže, vzhledem k nutnosti dodržení ano-
nymity odesílatele, 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.

7.3 Obal soutěžního návrhu 
 Všechny části soutěžního návrhu v I. i II. kole 

soutěže (grafická a textová část, „Plochy míst-
ností“, obálka „CD/DVD“, obálka „Autor“, 
obálka „Zpáteční adresa“) budou vloženy do 
tuhých desek a zabaleny do neporušeného 
obalu s nápisem „Architektonická soutěž 
o návrh – Kampus Albertov – Biocentrum, 
Globcentrum“.

8.  ZPŮsOb A PODmínKy ODEvZDÁní   
A DOrUČEní sOUTĚŽníCH nÁvrHŮ

8.1 Přípustné způsoby předání soutěžních 
návrhů

8.1.1 Soutěžní návrhy lze odevzdat osobně v po-
datelně Univerzity Karlovy na adrese Ovocný 
trh 3/5, 116 36 Praha 1, vždy v:

 po-pá 7:30 - 12:00 a 12:30 – 14:00
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8.1.2  V případě odeslání návrhu poštou je odesí-
latel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby 
byl návrh doručen na adresu vyhlašovatele 
ve stanovené lhůtě.

 Vyhlašovatel opatří doručené soutěžní ná-
vrhy potvrzením o datu a čase doručení, na 
požádání vystaví doručiteli písemné potvr-
zení o doručení.

9. KrITÉrIA HODnOCEní sOUTĚŽníCH 
nÁvrHŮ

9.1 Hodnocení formálních náležitostí   
soutěžních návrhů 

 Soutěžní návrhy budou posouzeny přezku-
šovatelem soutěžních návrhů z hlediska je-
jich formálního souladu se soutěžním řá-
dem ČKA a s ustanoveními těchto soutěž-
ních podmínek. Přezkušovatel předá proto-
kol z posouzení formálních náležitostí sou-
těžních návrhů porotě na jejím hodnotícím 
zasedání. Návrhy, které poruší anonymitu, 
budou z dalšího posuzování vyloučeny. 

9.2 Kritéria hodnocení 

9.2.1 Kritéria hodnocení pro I. kolo soutěže jsou:
 – komplexnost a urbanisticko-architekto-

nická kvalita návrhu
 – funkčnost řešení, koncept a vazby mezi 

funkčními celky
 – míra dodržení Knihy místností a vazeb mezi 

jednotlivými provozy
 – stavebně-konstrukční řešení
 – koncept udržitelnosti technologického ře-

šení domu

9.2.2 Kritéria hodnocení pro II. kolo soutěže jsou:
 – architektonická kvalita návrhu
 – dodržení Knihy místností a vazeb mezi jed-

notlivými provozy
 – celkové řešení technologií
 – investiční a provozní ekonomická nároč-

nost zvoleného řešení
 - v II. kole soutěže porota může dle svého 

uvážení použít nástroj CESBA, kterým po-
rovná udržitelnost návrhu odevzdaných 
v II. kole; k tomuto posouzení porota přizve 
odborného znalce, který pro návrhy postu-
pující do druhého kola vytvoří bodové hod-
nocení; porota toto hodnocení bude brát na 
vědomí, ale není vázána se jím řídit

9.2.3 Hodnocení kritérií, jež nelze vyjádřit číselně, 
bude provedeno porotou na základě jejích 
znalostí a zkušeností, je tedy v tomto smys-
lu subjektivním názorem poroty. Tento způ-
sob hodnocení je obecně v soutěži o návrh 
standardní a účastníci soutěže svou účastí 
v soutěži vyjadřují souhlas s tímto způsobem 
hodnocení.

9.3  Důvody pro vyloučení ze soutěže 

9.3.1 Soutěžní porota vyřadí z řádného posuzová-
ní ty soutěžní návrhy, které:

 a) nesplní požadovanou náplň
 b) neodpovídají formálním požadavkům 

těchto soutěžních podmínek
 c) nebyly doručeny v požadovaném 

termínu
 d) vykazují porušení anonymity

9.3.2 Soutěžící berou na vědomí, že všechny sou-
těžní návrhy, které nesplní předepsané for-
mální podmínky obsažené v těchto soutěž-
ních podmínkách, je porota povinna dle § 10 
odst. 6 soutěžního řádu ČKA vyloučit z řád-
ného posuzování. Takové návrhy mohou být 
posuzovány pouze mimo soutěž a nemohou 
být oceněny.

9.3.3 Účastníkovi soutěže, jehož návrh byl na zá-
kladě rozhodnutí poroty vyřazen ze soutě-
že o návrh, odešle vyhlašovatel „Oznámení 
o vyloučení“.

10.  sOUTĚŽní POrOTA A POmOCnÉ OrGÁny 
POrOTy

10.1  Členové poroty závislí

 prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
 – rektor Univerzity Karlovy
 Ing. Jiřina Kurzová
 – pověřená vedením Odboru výstavby UK
 Ing. arch. Jan Sedlák

10.2  Členové poroty nezávislí

 prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA
 Ing. arch. Josef Pleskot
 Ing. Ladislav Bukovský
 Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.

10.3  náhradníci poroty závislí

 doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
 – prorektor pro vědeckou činnost UK
 Ing. Miroslav Dvořák
 – manažer projektu Kampus Albertov

10.4  náhradníci poroty nezávislí

 Ing. arch. MgA. Michal Fišer
 Ing. arch Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ in 

Architektur

10.5 Přezkušovatel soutěžních návrhů
 Ing. arch. Karin Grohmannová

10.6  sekretář a organizátor soutěže 
 Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
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10.7  Znalci 
 Porota může v průběhu svého jednání při-

zvat odborné znalce, vždy se souhlasem 
vyhlašovatele.

11.  CEny A nÁHrADy sOUTĚŽE O nÁvrH 

11.1 Ceny
 1. cena se stanovuje ve výši 1 500 000 Kč
 (slovy: jeden milion pět set tisíc korun 

českých)
 2. cena se stanovuje ve výši 1 000 000 Kč
 (slovy: jeden milion korun českých)
 3. cena se stanovuje ve výši 700 000 Kč
 (slovy: sedm set tisíc korun českých)

11.2 Podmínky nevyplacení ceny v případě uza-
vření smlouvy na plnění předmětné zakázky

 Soutěžními podmínkami je v souladu s čl. 12 
odst. 3 soutěžního řádu ČKA stanoveno, že 
cena nebude vyplacena v případě, pokud 
ve lhůtě pro její vyplacení bude uzavřena 
smlouva nebo smlouva o smlouvě budou-
cí mezi vyhlašovatelem soutěže a autorem 
oceněného návrhu na vypracování projekto-
vé dokumentace k předmětné zakázce.

11.3 náhrady výloh spojených s účastí v soutěži 
v I. kole soutěže

 Náhrady výloh spojených s účastí v I. kole 
soutěže nebudou poskytovány.

11.4 náhrady výloh spojených s účastí v soutěži 
ve II. kole soutěže

 Všem neoceněným účastníkům soutěže, kte-
ří postoupí do II. kola soutěže a kteří poda-
jí do II. kola návrh splňující veškeré podmín-
ky stanovené pro II. kolo, bude vyplacen jed-
notný příspěvek za zpracování návrhu ve výši 
250 000 Kč (slovy: dvě sta padesát tisíc korun 
českých).

11.5 Podmínky jiného rozdělení částek na ceny
 Ve zvláštním případě může porota rozhod-

nout o neudělení cen v plné výši (§ 11 odst. 
8 soutěžního řádu ČKA). Ve výjimečných 
případech porota rozdělí ceny jiným způ-
sobem (§ 12 odst. 1 soutěžního řádu ČKA). 
Rozhodnutí o jiném rozdělení cen musí po-
rota podrobně zdůvodnit do protokolu.

11.6 náležitosti zdanění cen ze soutěže o návrh
 Ceny udělené v soutěži o návrh fyzickým 

osobám přesahující částku 10 000 Kč, bu-
dou podle § 36 odst. 2 písm. l) zákona 
č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, sníženy o daň z pří-
jmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovate-
lem dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů, odvedena 
správci daně. Ceny udělené v soutěži o ná-
vrh právnickým osobám budou dle záko-
na č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve zně-
ní pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši 
a zdaněny právnickou osobou samou v rámci 
řádného daňového přiznání.

12.  vEŘEJnÁ ZAKÁZKA nAvAZUJíCí nA sOUTĚŽ 
O nÁvrH 

12.1  navazující veřejná zakázka 
 Vyhlašovatel je povinen na základě výsledku 

soutěže o návrh zadat autorovi návrhu za-
kázku - navazující komplexní projekční prá-
ce a inženýrské činnosti jejichž přesný výčet 
je uveden ve Smlouvě o dílo – podklad č. 016.

 Vyhlašovatel soutěže vyzve všechny tři oce-
něné autory do jednacího řízení bez uve-
řejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 záko-
na č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
(kritéria výběru budou upřesněna ve výzvě 
k účasti). Bude s nimi jednat v pořadí dle 
umístění.

13.  TErmíny sOUTĚŽE O nÁvrH 

13.1 Ustavující zasedání poroty 
 6. února 2015 

13.2 Datum vyhlášení soutěže o návrh 
 1. září 2015

13.3 seminář „Kampus Albertov – biocentrum, 
Globcentrum“

 Dne 16. září 2015 v 9:00 hodin proběhne 
seminář „Kampus Albertov – Biocentrum, 
Globcentrum“.

 Registraci na seminář je nutné provést nej-
později do 14. září 2015 na e-mailovou adre-
su sekretáře soutěže: kovacevic@ccea.cz.

13.4  Zodpovězení dotazů soutěžících 
 Dotazy mohou být podány do 19. října 2015 

na e-mailovou adresu sekretáře soutěže: 
kovacevic@ccea.cz.

13.4.1 Dotazy k organizačním záležitostem soutěže, 
které zodpovídá vyhlašovatel nebo sekretář 
bez konzultace s porotou (termíny, formáty 
výkresů, měřítka, obaly apod.), budou zod-
povězeny do 4 pracovních dnů od doruče-
ní. Za datum doručení je považován přísluš-
ný den do 16:00 hodin. U dotazů, které bu-
dou doručeny po 16:00 hodin, bude považo-
ván za den doručení den následující.

13.4.2 Dotazy k předmětu soutěže, které zodpoví-
dá porota s vyhlašovatelem, budou zodpo-
vězeny do 10 pracovních dnů od konce lhů-
ty pro podání dotazů. Za datum doručení 
je považován příslušný den do 16:00 hodin. 
U dotazů, které budou doručeny po 16:00 
hodin, bude považován za den doručení den 
následující.

13.4.3 Odpovědi na dotazy budou uveřejněny na 
profilu zadavatele:

 http://sluzby.e-zakazky.
cz/Profil-Zadavatele/
efba8976-e435-44b5-876c-1f0fbfca1fee/

 a webových stránkách
 Kampusalbertov.cuni.cz
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13.5 Podání soutěžních návrhů do I. kola
 Do 15. ledna 2016 do 14:00 hodin do poda-

telny Univerzity Karlovy (viz bod 8.1.)

13.6  Hodnotící zasedání poroty v I. kole
 Hodnotící zasedání soutěžní poroty k I. kolu 

soutěže bude uskutečněno ve dnech 22. led-
na 2016 - 22. února 2016.

13.7  lhůta pro odeslání výzvy k účasti ve II. kole
 Výzva k účasti ve druhém kole soutěže bude 

odeslána nejpozději 29. února 2016.

13.8 Dotazy k soutěžním podmínkám v II. kole
 Lhůta k podání dotazů soutěžícími se stano-

vuje do 14. března 2016. Dotazy budou doru-
čeny na uvedenou adresu v uvedeném ter-
mínu. Veškeré dotazy je nutné zaslat na ad-
resu nezávislé osoby:

 Havel, Holásek & Partners s.r.o.,
 mgr. Jan lašmanský, ll.m.
 na Florenci 2116/15, nové město,
 110 00 Praha 1

 nebo e-mailem na:
 jan.lasmansky@havelholasek.cz

 PrO DOTAZy A ODPOvĚDI PrO II. KOlO 
POUŽívEJTE vÝHrADnĚ TyTO ADrEsy.

13.8.1 Lhůta na zodpovězení dotazů se stanovuje 
10 dnů od data určeného k zasedání poroty 
k zodpovězení dotazů.

13.8.2 Odpovědi na dotazy budou všem soutěžícím, 
kteří postoupili do II. kola soutěže, rozeslá-
ny doporučeně nezávislou osobou vyhla-
šovatele, stejně jako zpřesnění soutěžních 
podmínek.

13.9 Podání soutěžních návrhů do II. kola
 Datum doručení soutěžních návrhů ve dru-

hém kole se stanovuje na 21. června 2016 do 
14:00 hodin do podatelny Univerzity Karlovy 
(viz bod 8.1).

13.10  Hodnotící zasedání poroty ve II. kole
 Hodnotící zasedání soutěžní poroty k II. kolu 

soutěže bude uskutečněno v červenci 2016. 

13.11 lhůta k oznámení rozhodnutí o výběru 
nejvhodnějšího návrhu

 Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výbě-
ru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům 
soutěže rozesláním protokolu o průběhu 
soutěže do vlastních rukou nebo do datové 
schránky, a to nejpozději do 5 pracovních 
dnů od konečného rozhodnutí poroty.

13.12 vyplacení cen 
 Ceny budou vyhlašovatelem vyplaceny do 

50 dnů od rozhodnutí o výběru nejvhodněj-
šího návrhu.

13.13 vystavení soutěžních návrhů 
 Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovu-

jí účastníci souhlas s bezplatnou reprodukcí 

a vystavením svých soutěžních návrhů v rám-
ci propagace soutěže o návrh a jejích výsled-
ků. Datum zahájení veřejné výstavy soutěž-
ních návrhů se stanovuje nejpozději na dobu 
do 2 měsíců od uveřejnění výsledků hodno-
cení návrhů soutěže. Výstava bude probíhat 
cca po dobu 30 dnů. 

14.  ŘEŠEní rOZPOrŮ

14.1 námitky 

14.1.1 Každý účastník soutěže může do 15 dnů ode 
dne doručení oznámení rozhodnutí o výběru 
nejvhodnějšího návrhu podat vyhlašovateli 
soutěže zdůvodněné námitky vůči formální-
mu postupu poroty.

14.1.2 Námitky podává účastník soutěže (dále jen 
stěžovatel) písemně a musí v nich uvést, kdo 
je podává, proti kterému postupu poroty 
či vyhlašovatele námitky směřují, v čem je 
spatřováno porušení soutěžních podmínek 
a čeho se stěžovatel domáhá.

14.1.3 Vyhlašovatel přezkoumá podané námitky 
v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení 
námitek odešle stěžovateli písemné rozhod-
nutí o tom, zda námitkám vyhovuje, či niko-
li, s uvedením důvodu. Vyhoví-li vyhlašova-
tel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob 
provedení nápravy a oznámí tuto skutečnost 
všem účastníkům soutěže. Pokud vyhlašova-
tel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovate-
le v písemném rozhodnutí o možnosti podat 
návrh na zahájení rozhodčího řízení předse-
dovi Stavovského soudu ČKA nebo návrh na 
zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhla-
šovatele u Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže.

14.1.4 Rozhodčí řízení je v působnosti Stavovského 
soudu ČKA. Návrh na zahájení rozhodčího 
řízení se doručuje předsedovi Stavovského 
soudu ČKA. Rozhodčí řízení je zahájeno, jak-
mile byl návrh na zahájení rozhodčího říze-
ní doručen předsedovi Stavovského soudu 
a byl zaplacen poplatek za rozhodčí řízení.

14.2 návrh na zahájení řízení o přezkoumání 
úkonů vyhlašovatele 

14.2.1 Návrh je nutné doručit Úřadu pro ochra-
nu hospodářské soutěže i vyhlašovateli do 
10 dnů ode dne doručení rozhodnutí vyhla-
šovatele o námitkách nebo do 25 dnů od 
odeslání námitek, pokud vyhlašovatel o ná-
mitkách nerozhodl.

14.2.2 Náležitosti návrhu na zahájení řízení o pře-
zkoumání úkonů vyhlašovatele a dalšího po-
stupu stěžovatele se řídí podle ustanovení 
§ 113 a násl. zákona č. 137/2006 Sb.
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16.4.3 Do protokolu se zaznamenají odlišné názo-
ry členů poroty, jestliže o to tito členové vý-
slovně požádají.

16.4.4 Kopii protokolu o průběhu soutěže opat-
ří vyhlašovatel průvodním dopisem a zašle ji 
všem účastníkům soutěže (do vlastních ru-
kou) a zároveň dá na vědomí České komoře 
architektů.

17. UsTAnOvEní O PrÁvníCH PŘEDPIsECH 
sOUTĚŽE A sCHvÁlEní sOUTĚŽníCH 
PODmínEK

17.1  Právní předpisy, podle nichž se soutěž koná 
 Architektonická soutěž byla vyhlášena v sou-

ladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění, v souladu s usta-
novením zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů v platném zně-
ní, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., 
o výkonu povolání autorizovaných architektů 
a o výkonu povolání autorizovaných inžený-
rů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů v platném znění, s při-
hlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 záko-
na č. 89/2012, občanský zákoník, v platném 
znění ve znění pozdějších předpisů, v soula-
du se soutěžním řádem České komory archi-
tektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění 
ve znění pozdějších předpisů.

17.2  Odsouhlasení soutěžních podmínek členy 
poroty a Českou komorou architektů 

 Před vyhlášením soutěže byly soutěžní pod-
mínky odsouhlaseny všemi členy poroty na 
její ustavující schůzi a následně Českou ko-
morou architektů. Písemné doklady jsou 
k nahlédnutí u sekretáře poroty.

18. sCHvÁlEní sOUTĚŽníCH PODmínEK 

 Tyto soutěžní podmínky byly projedná-
ny a upraveny porotou na ustavující schůzi 
poroty, konané 6. února 2015. V konečném 
znění byly porotou schváleny per rollam dne 
15. dubna 2015.

 Tyto soutěžní podmínky byly schvále-
ny v konečném znění Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy České republi-
ky dopisem ze dne 23. července 2015 pod 
č. j. MSMT-23665/2015-1. 

 Tyto soutěžní podmínky byly shledány regu-
lérními a schváleny Českou komorou archi-
tektů dopisem ze dne 15. července 2015 pod 
č. j. 1018-2015/Fa/Ze.

15. KlAUZUlE O AKCEPTOvÁní sOUTĚŽníCH 
PODmínEK 

15.1 souhlas vyhlašovatele, sekretáře, pře-
zkušovatele, porotců a odborných znalců 
s podmínkami soutěže 

 Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašova-
tel, sekretář soutěže, přezkušovatel, porot-
ci a odborní znalci, že se seznámili se všemi 
podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou 
tyto soutěžní podmínky jako i smlouvu dodr-
žovat a ctít.

15.2 souhlas soutěžících s podmínkami soutěže
 Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovu-

jí soutěžící souhlas se všemi podmínkami 
soutěže a s rozhodnutími poroty učiněnými 
v rámci nich a v souladu s nimi.

16. KlAUZUlE O AUTOrsKÝCH PrÁvECH 
A ZvEŘEJnĚní sOUTĚŽníCH nÁvrHŮ

16.1 Autorská práva soutěžících 
 Autoři neoceněných soutěžních návrhů si 

podrží svá autorská práva, mohou své sou-
těžní návrhy publikovat a mohou jich opět 
využít v jiném případě.

16.2  svolení k užití autorského díla pro účely této 
soutěže 

 Návrhy postupující do II. kola se stávají ma-
jetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těch-
to návrhů udělují vyhlašovateli souhlas užít 
jejich autorská díla pro účely této soutě-
že. Užití autorského díla pro jiné účely, než 
byly uvedeny v těchto soutěžních podmín-
kách, je však vázáno na výslovné svolení au-
torů. Neoceněné a neodměněné návrhy bu-
dou po ukončení výstavy na požádání vráce-
ny autorům.

16.3  souhlas soutěžících s vystavením soutěžních 
návrhů 

 Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovu-
jí soutěžící souhlas s bezplatnou reproduk-
cí a vystavením svých soutěžních návrhů 
v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.

16.4 Protokol o průběhu soutěže

16.4.1 Ze zasedání bude pořizovat sekretář sou-
těže, popřípadě jiná osoba pověřená před-
sedou poroty, protokol. Protokol o prů-
běhu soutěže a jeho správnost ověří svým 
podpisem všichni členové poroty a osoba 
zapisující.

16.4.2 Protokol o průběhu soutěže obsahuje ze-
jména zápisy z jednání poroty včetně hlaso-
vání, rozhodnutí o vyloučení návrhu ze sou-
těže o návrh, seznam všech soutěžních návr-
hů přijatých do soutěže o návrh, posouzení 
všech soutěžních návrhů, rozhodnutí o roz-
dělení cen včetně jeho zdůvodnění a pre-
zenční listiny z jednotlivých zasedání poroty.
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PŘílOHA Č. 1

ČEsTnÉ PrOHlÁŠEní
o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb.

Já, níže podepsaný ............................................................

účastník architektonické soutěže o návrh „KAmPUs AlbErTOv – bIOCEnTrUm, GlObCEnTrUm“

tímto čestně prohlašuji, že:

 a) jsem občanem České republiky nebo některého z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské 
konfederace a mám své sídlo v České republice nebo v některém z členských států Evropského hospodářského prostoru 
a Švýcarské konfederace

 

 b) jsem se nezúčastnil definování předmětu soutěže a jejího vypsání
 

 c) nejsem řádným členem nebo náhradníkem poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem soutěžních návrhů nebo přizvaným 
znalcem poroty této soutěže

 

 d) nejsem manželem, příbuzným, trvalým projektovým partnerem, bezprostředním nadřízeným či spolupracovníkem osob, 
které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, 
sekretáře poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, kteří jsou uvedeni 
v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů

 e) splňuji základní kvalifikační předpoklady podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů, tj. jsem dodavatel,

  a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin 
účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, 
nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství 
na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento 
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této práv-
nické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, 
musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento 
základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, 
místa podnikání či bydliště

  b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele 
podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li 
o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, 
musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační 
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; 
tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého 
sídla, místa podnikání či bydliště
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  c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního 
právního předpisu

  d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, 
nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující, nebo zavedena nucená správa podle zvláštních 
právních předpisů,

  e)  který není v likvidaci

  f)  který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či 
bydliště dodavatele

  g)  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

  h)  který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 
a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele

  i)  který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření 
podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) zákona o veřejných zakázkách požadováno prokázání 
odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím 
odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby

  j)  který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek

  k)  kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního 
právního předpisu

 V ……………..…………….. dne……………..……………..

............................................................
podpis 
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PŘílOHA Č. 2

ČEsTnÉ PrOHlÁŠEní
o splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Já, níže podepsaný ............................................................

účastník architektonické soutěže o návrh „KAmPUs AlbErTOv – bIOCEnTrUm, GlObCEnTrUm“

tímto čestně prohlašuji, že:

 jsem autorizovaným architektem v oboru architektura nebo autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 
znění pozdějších předpisů, případně autorizovaným architektem podle práva příslušného členského státu Evropského hospodářského 
prostoru, jehož jsem občanem nebo v němž mám své sídlo.

Číslo autorizace ........................

 V ……………..…………….. dne……………..……………..

............................................................
podpis 
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PŘílOHA Č. 3

PrOHlÁŠEní O AUTOrsTví
o právním vztahu účastníka (právnické osoby) a autora

 Účastník prohlašuje, že autorem soutěžního návrhu ve smyslu §5 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) je

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Právní povaha vztahu mezi účastníkem a autorem je (prosím zaškrtněte):

a) statutární orgán ve smyslu § 85, § 101, § 133 a § 191 zákona č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník)
b) zaměstnanecký poměr ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
c) jiný smluvně založený vztah (prosím, specifikujte):

 ………………………………………………………………………………………………………………………………….........

 V ……………..…………….. dne……………..……………..

............................................................
podpis 


