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STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OZNAMUJE ZAHÁJENÍ ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÉ OTEVŘENÉ JEDNOFÁZOVÉ PROJEKTOVÉ SOUTĚŽE
O NÁVRH „VODNÍ PRVEK NA DOMINIKÁNSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ“
(Návrh do 30. června 2021, realizace do 30. září 2022)
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 prvek 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 jednoho vodního prvku pro centrální část Dominikánského
náměstí, definovanou čtyřmi platany a čtyřmi kamennými lavicemi. Návrh musí respektovat význam místa se
současnou funkcí shromažďovacího a společenského prostoru před sídlem samosprávy. Mezi funkční požadavky na
řešení patří dotvoření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu a dlážděného povrchu náměstí v letních měsících
včetně vyvolání efektu vodní mlhy. Návrh musí respektovat vazbu na okolí, jež je veřejným prostranstvím. Zadavatel
nevylučuje možnost historické reflexe původního rybného trhu, který se v prostoru náměstí nacházel; nový vodní
prvek musí být uměleckým dílem, od kterého se očekává vysoká výtvarná úroveň. S ohledem na místo vymezené
čtyřmi platany je nezbytné přizpůsobit zejména výšku díla tak, aby hmotná část objektu nekolidovala s korunami
těchto stromů. U platanů je výška nasazení koruny min. 4 m (tj. od úrovně země po listy) a výška vyvětvení cca 3 m (tj.
od úrovně země po první větve). Náměstí by mělo být přehledné ve výšce zvýšeného parteru, ze spodní části by měl
být zachován pohled na vstupní portál radnice.

Návrh 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 včetně materiálové skladby je ponecháno na kreativitě autorů.
Účelem soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení, které splní požadavky zadavatele obsažené v soutěžních
podmínkách a v soutěžních podkladech, a toto řešení realizovat dle odst. 3. 2. soutěžních podmínek.

Předpokládaný termín realizace vodního prvku do 30. září 2022.
Účast v soutěži je umožněna každému – fyzickým i právnickým osobám a např. jejich společnostem a široké odborné
veřejnosti, pokud předloží čestná prohlášení a dokumenty, uvedené v čl. 5. 1. soutěžních podmínek.
Poznámka: Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce, je přípustné vyhotovení v jazyce slovenském.
Soutěžní návrhy dle soutěžních podmínek je nutné doručit nejpozději do 30. 06. 2021 do 12:00 hod.
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí max. 8 000 000,- Kč bez DPH a její výše je nepřekročitelná. Výše této
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 a její výše je nepřekročitelná;
a
- výše cen poskytovaných v této soutěži o návrh – celkem 450 000,- Kč a tato celková výše je nepřekročitelná.
Celková částka na ceny je rozdělena takto: 1. cena - 200 000 Kč; 2. cena - 150 000 Kč; 3. cena - 100 000 Kč.
Tolik o základních parametrech zakázky. Vše ostatní podrobně a jednoznačně uvedeno v Soutěžních podmínkách a
v zadávací dokumentaci.
a Soutěžní podmínky s přílohami.pdf
Vodní prvek soutěžní podklady.zip
A ještě prosba na závěr – pokud víte o někom, koho by mohla tato informace zajímat, pošlete mu ji. Děkujeme.
Poznámka:
Soutěž byla vypsána již dvakrát, nejprve v roce 2008. Po úpravě Dominikánského náměstí do dnešní podoby (2018)
byla druhá soutěž vyhlášena v listopadu 2019, ale k realizaci v obou případech nedošlo. Výsledky druhé soutěže z roku
2020 si můžete prohlédnout na
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OK/Vytvarne_souteze/Vodni_prvk
y__vysledky.pdf (vyhodnocení) a
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OK/Vytvarne_souteze/Brozura_vo
dni_prvky_na_Dominikanskem_namesti.pdf (katalog)
PŘÍLOHA
Veřejné zakázky - E-ZAK Statutární město Brno (https://ezak.brno.cz/contract_display_319.html)
Staženo:23.3.2021, 16:27 (graficky upraveno)
Veřejná zakázka: ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÁ OTEVŘENÁ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH
„VODNÍ PRVEK NA DOMINIKÁNSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ“
Fáze zadávacího řízení: Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky dle druhu zadávacího řízení – všichni
DBID: 319
Systémové číslo: P21V00000077 / Evidenční číslo zadavatele: OK2021 / Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-009016 / Datum zahájení: 17.03.2021 / Nabídku podat do: 30.06.2021 12:00
Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu
Název: ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÁ OTEVŘENÁ JEDNOFÁZOVÁ PROJEKTOVÁ SOUTĚŽ O NÁVRH „VODNÍ PRVEK NA
DOMINIKÁNSKÉM NÁMĚSTÍ V BRNĚ“
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu:
Předmětem soutěže jsou autorská díla – autorské návrhy (dále „návrh“) jednoho vodního prvku pro centrální část
Dominikánského náměstí, definovanou čtyřmi platany a čtyřmi kamennými lavicemi. Návrh musí respektovat význam
místa se současnou funkcí shromažďovacího a společenského prostoru před sídlem samosprávy. Mezi funkční
požadavky na řešení návrhu patří dotváření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu a dlážděného povrchu náměstí v
letních měsících včetně vyvolání efektu vodní mlhy. Návrh musí respektovat vazbu na okolí, jež je veřejným
prostranstvím.
Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota
Druh řízení: otevřené řízení / Režim veřejné zakázky: nadlimitní / Předpokládaná hodnota: 8 000 000 Kč bez DPH
Místo plnění Brno-město
Zadavatel Úřední název: Statutární město Brno / IČO: 44992785 /
Poštovní adresa: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000739

Adresa kontaktního místa Nabídky, resp. žádosti o účast podávat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK
(https://ezak.brno.cz)
Kontakt
Odbor kultury Magistrátu města Brna, Dominikánské náměstí 3, 601 67 Brno
(pro zaslání fyzické části návrhu dle soutěžních podmínek čl. 7)
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
a Soutěžní podmínky s přílohami.pdf /
Vodní prvek soutěžní podklady.zip
Poznámka: V případě zájmu o účast v tomto zadávacím řízení doporučujeme kromě stažení zadávací dokumentace
rovněž aktivaci odběru upozornění na změny v zadávací dokumentaci, resp. vysvětlení zadávací dokumentace k
tomuto zadávacímu řízení (ve formuláři vyplníte svou e-mailovou adresu).

OFICIÁLNÍ TEXT OZNÁMENÍ
Statutární město Brno oznamuje zahájení architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh
„Vodní prvek na Dominikánském náměstí v Brně“
Datum zpřístupnění soutěžních podmínek: (dnem uveřejnění v Úředním věstníku veřejných zakázek)
Termín pro podání soutěžních návrhů: do 30. 6. 2021 do 12 hod.
Zveřejnění soutěžních podmínek:
Profil zadavatele: https://ezak.brno.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
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, resp. oficiálním městském IG profilu @brnomycity).
Soutěžní podklady:
Soutěžní podklady jsou umístěny na profilu zadavatele: https://ezak.brno.cz, a dále na úřední desce Magistrátu města
Brna: http://edeska.brno.cz/eDeska/ do 30. 6. 2021 včetně.
Upozornění: Jedná se o soutěž anonymní, veškerá podání a komunikace (není-li uvedeno v soutěžních podmínkách
jinak) probíhá prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele na internetové adrese: https://ezak.brno.cz .
Zdroj: Magistrát města Brna
Text a redakční úprava: PhDr. Oskar Brůža
E-informace UVU ČR č. 412 z 26. března 2021 podléhá licenci Creative Commons — Uveďte původ-Neužívejte komerčněNezpracovávejte 4.0 Mezinárodní — CC BY-NC-ND 4.0 Touto licencí není dotčeno právo citace, upravené v § 31 zákona č. 121/2000 Sb. o právu
autorském… (autorský zákon).
(Kód zásilky: R, eR, AMOT, S)
Předešlé zprávy naleznete na www.uvucr.cz/e_info/e_info_prehled.htm
Informační středisko UVU ČR, Dům umění, Malinovského nám. 2, 602 00 Brno, tel. (SMS) 606 473 074, uvucr@uvucr.cz, uvucr@seznam.cz,
www.uvucr.cz, www.art-visual.cz
* Nepřejete-li si tyto zprávy zasílat, odpovězte na tento e-mail s poznámkou „nezasílat“. /// Stejným způsobem je možné na adrese
uvucr@uvucr.cz zasílání zpráv obnovit nebo se k nim nově přihlásit.

