15. listopadu 2019
E-INFORMACE UNIE VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.
405

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OZNAMUJE ZAHÁJENÍ ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÉ OTEVŘENÉ JEDNOFÁZOVÉ PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE
O NÁVRH „VODNÍ PRVKY NA DOMINIKÁNSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ“

Vážení přátelé, příjemci e-informací UVU ČR,
dáváme na vědomost, že Statutární město Brno oznámilo zahájení architektonicko-výtvarné, otevřené,
jednofázové, projektové a anonymní soutěže o návrh „Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně“. Ze
soutěžních podmínek, které jsou v plném znění ke stažení níže, pro základní orientaci vybíráme:
Předmětem soutěže jsou autorská díla – autorské návrhy (dále „návrh“) dvou vodních prvků pro
Dominikánské náměstí, a to v prostoru před kostelem sv. Michala (část 1 návrhu) a v centrální části náměstí,
definované 4 platany a 4 kamennými lavicemi (část 2 návrhu). Návrh musí respektovat význam místa, tedy
historického náměstí se současnou funkcí shromažďovacího a společenského prostoru před sídlem
samosprávy. Mezi funkční požadavky na řešení návrhu patří např. dotváření charakteru místa, chlazení okolí,
vzduchu a dlážděného povrchu náměstí v letních měsících, interakce s návštěvníky náměstí, ale i
reprezentace města. U návrhů se nevylučuje žádná z forem řešení. Vodní prvky typu kašny nebo fontány
mohou být dílem sochařským, architektonickým nebo může jít o čistě technické řešení, pokud budou další
požadavky zadavatele splněny. Návrhy musí splňovat požadavek na zachování výtvarné kvality i v zimním
období, kdy budou objekty od vodního média odpojeny; Nutné je respektovat požadavek trvanlivosti a
odolnosti vůči klimatickým vlivům a možným vandalským zásahům. Pojetí bude ponecháno na kreativitě
autorů.
Dále autoři v kontextu výtvarného pojetí vodního prvku v centrální části náměstí navrhnou jména všech čtyř
platanů, jež se nacházejí v prostoru určeném pro tento vodní prvek. Navrhovaná jména nejsou součástí

autorského návrhu a nepodléhají hodnocení porotou. Na navrhovaná jména nebudou autory uplatněna
autorská práva, zadavatel si vyhrazuje právo vybrat si z autory navrhovaných jmen jména nezávisle - dle
svého uvážení.
Účelem soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele
obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech. Vítězný návrh dle těchto soutěžních
podmínek bude následně autorem realizován v případě navazující veřejné zakázky na služby zadané na
základě jednacího řízení bez uveřejnění.
Předpokládaný termín realizace návrhu do 30. června 2021.
Účast v soutěži je umožněna každému, kdo splní požadavky stanovené soutěžními podmínkami v odst. 5.3. a
5.4. Soutěžních podmínek, fyzickým i právnickým osobám, jejich společnostem a široké odborné veřejnosti,
pokud nejde o osoby vyloučené ze soutěže (viz odst. 5.2 Soutěžních podmínek).
Soutěžní návrhy dle soutěžních podmínek je nutné doručit nejpozději do 20. 01. 2020 do 12:00 hod.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí max. 8 000 000 Kč bez DPH a její výše je nepřekročitelná. Výše
předpokládané hodnoty je výsledkem součtu: - předpokládané hodnoty veřejné zakázky na služby na
realizaci návrhu navazující na tuto soutěž (tedy výše investičních nákladů) - max. 7 550 000 Kč bez DPH; výše cen poskytovaných v této soutěži o návrh – celkem 450 000,- Kč
Celková částka na ceny se stanovuje ve výši 450 000 Kč: 1. cena - 200 000 Kč; 2. cena - 150 000 Kč; 3. cena 100 000 Kč. Ceny se udělují podle pořadí soutěžních návrhů. Platby související s cenami zahrnují daň z příjmů
budou zdaněny v souladu s platnou legislativou.
Tolik o základních parametrech zakázky. Vše ostatní podrobně a jednoznačně v Soutěžních podmínkách.
A ještě prosba na závěr – pokud víte o někom, koho by mohla tato informace zajímat, pošlete mu ji.
Děkujeme.

ÚŘEDNÍ DESKA OBSAHUJE
Zveřejněno 5.11.2019, bude sňato 20.1.2020
Detail vyvěšení – obsah vyvěšení – informace o vyvěšení a zveřejnění (zde přehledně vše ke stažení):
Architektonicko-výtvarná soutěž o návrh "Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně"
Soutěžní podmínky:
SOUTEZNI_PODMINKY.pdf (361,8 kB)
Podklady:
Katastralni_mapa_-_vyrez.pdf (405,7 kB)
Situace_stavby.pdf (710,3 kB)
Koordinacni_situace.pdf (1,1 MB)
Pudorys_a_rez_komory_u_kasny_a_kolektoru.pdf (63,8 kB)
Komora_kasna_rez_pudorys.pdf (62,0 kB)
Informace_k_nadrzim.pdf (94,6 kB)
Dominikanske_namesti_situace_komory_1.pdf (49,8 kB)
Dominikanske_namesti_situace_komory_2.pdf (55,3 kB)
Fotodokumentace_snimek_lokality_pro_umisteni_vodniho_prvku_pred_kostelem_sv._Michala.pdf (2,0 MB)
Fotodokumentace_snimek_lokality_pro_umisteni_vodniho_prvku_v_centralni_casti_Dominikanskeho_nam
esti_1.pdf (1,8 MB)
Fotodokumentace_snimek_lokality_pro_umisteni_vodniho_prvku_v_centralni_casti_Dominikanskeho_nam
esti_2.pdf (1,8 MB)

Přílohy:
Cestne_prohlaseni.pdf (195,1 kB)
Identifikacni_udaje_ucastnika.pdf (261,5 kB)
Formular_pro_zpracovani_cenove_rozvahy_a_konecne_ceny_pro_platce_a_neplatce_DPH.pdf (306,1 kB)

OFICIÁLNÍ TEXT OZNÁMENÍ
Statutární město Brno oznamuje zahájení architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové
soutěže o návrh „Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně“
Datum zpřístupnění soutěžních podmínek: (dnem uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek)
Termín pro podání soutěžních návrhů: do 20. 1. 2020 do 12 hod.
Zveřejnění soutěžních podmínek:
Profil zadavatele: https://nen.nipez.cz/
Úřední deska Magistrátu města Brna: http://edeska.brno.cz/eDeska/
Informace o soutěži budou dále zveřejněny na webových stránkách:
www.uvucr.cz, www.art-visual.cz
www.artmap.cz (včetně tištěné podoby)
www.artalk.cz
www.archiweb.cz
www.culturenet.cz
Informace o vyhlášení soutěže se objeví ve zpravodaji města Brněnském metropolitanu a také na oficiálních
profilech města na sociálních sítích (www.facebook.com/brnomycity, www.twitter.com/brnomycity,
www.instagram.com/brnomycity).
Soutěžní podklady:
Soutěžní podklady jsou umístěny na profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/ a na úřední desce Magistrátu
města Brna: http://edeska.brno.cz/eDeska/ do 20. 1. 2020 včetně.
Upozornění: Jedná se o soutěž anonymní, komunikovat lze pouze prostřednictvím profilu zadavatele
v souladu s platnou legislativou.
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