PROTOKOL O PRŮBĚHU SOUTĚŽE
(dále jen „Protokol“)
Zadavatel:

Svazek obcí Chýně–Hostivice, Hlavní 200, 253 03 Chýně

Název soutěže:

SVAZKOVÁ ŠKOLA CHÝNĚ–HOSTIVICE

Druh soutěže:

jednofázová užší architektonická soutěž o návrh

Schválení Soutěžních podmínek porotou:

18. 5. 2021

Regulérnost ČKA:

24. 5. 2021; č. j. 446-2021/DM/Ze

Datum zahájení Soutěže:

26. 5. 2021

Datum uveřejnění Soutěže ve VVZ
a Soutěžních podmínek na Profilu zadavatele: 26. 5. 2021
Evidenční číslo zakázky (VVZ):

Z2021-019080

Evidenční číslo zakázky (TED):

TED87/2021-019080

Systémové číslo zakázky (EZAK):

P21V00000034

Tento Protokol shrnuje průběh Soutěže o návrh. Protokol bude v souladu s § 11 odst. 3 Soutěžního
řádu České komory architektů a v souladu s odstavcem 9.11.1. Soutěžních podmínek oznámen všem
účastníkům Soutěže, a to ve lhůtě do deseti pracovních dnů od rozhodnutí Zadavatele o výběru
nejvhodnějších návrhů společně s rozhodnutím Zadavatele o výběru nejvhodnějších návrhů, a to
uveřejněním těchto dokumentů na profilu Zadavatele. Pojmy uvedené v tomto Protokolu s velkým
počátečním písmenem mají takový význam, jak je uveden v Soutěžních podmínkách.

Obsah protokolu:
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C. Soutěžní podmínky – vyhlášení soutěže
D. Zpráva o vysvětlení soutěžních podmínek ve vztahu k žádosti o účast
E. Zpráva o převzetí žádostí o účast
F. Posouzení žádostí o účast
G. Výzva k podání návrhů
H. Prohlídka soutěžního místa
I. Zpráva o vysvětlení soutěžních podmínek ve vztahu k vyhotovení soutěžního návrhu
J. Zpráva o převzetí soutěžních návrhů
K. Zpráva o přezkoušení soutěžních návrhů
L. Informace o vyřazení soutěžních návrhů, vyloučení účastníků z účasti v soutěži
M. Seznam hodnocených soutěžních návrhů
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Q. Závěrečné zhodnocení Soutěže, podmínky zveřejnění soutěžních návrhů
R. Přílohy Protokolu
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A. Informace o porotě Soutěže a osobách podílejících se na průběhu Soutěže
řádní členové poroty nezávislí
Ing. arch. Ondřej Píhrt
MgA. Ondřej Synek
doc. Ing. arch. David Tichý, PhD.
řádní členové poroty závislí
Mgr. Anna Chvojková
Ing. arch. Klára Čápová
náhradník poroty nezávislý
MgA. Ida Chuchlíková
Ing. arch. Vojtěch Sosna
náhradníci poroty závislí
Mgr. Jaroslav Novák
Ing. arch. Tomáš Koňařík
přezkušovatel soutěžních návrhů
Ing. arch. Tomáš Zdvihal
sekretář soutěže
Ing. arch. Radek Janoušek

B. Ustavující schůze poroty
Ustavující schůze soutěžní poroty se v souladu s ust. § 10 odst. 1 Soutěžního řádu České komory
architektů, uskutečnila dne 5. 5. 2021 v Aule ZŠ A MŠ Chýně, Bolzanova 800, 253 03 Chýně.
Protokol z ustavující schůze poroty vč. příloh (prezenční listina, závazek členů poroty, souhlas poroty
se zněním Soutěžních podmínek – záznam hlasování per rollam) tvoří Přílohu 1 Protokolu.

C. Soutěžní podmínky – vyhlášení soutěže
Soutěžní podmínky byly opatřeny doložkou regulérnosti, tj. shledány regulérními a schváleny Českou
komorou architektů dopisem ze dne 24. 5. 2021 pod č. j. 446-2021/DM/Ze. Doložka regulérnosti tvoří
Přílohu 2 Protokolu.
Soutěž byla zahájena dne 26. 5. 2021 odesláním Soutěže k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
a v Úředním věstníku Evropské unie. Soutěžní podmínky, včetně příloh, byly uveřejněny na Profilu
Zadavatele v den uveřejnění oznámení Soutěže ve Věstníku veřejných zakázek, tj. dne 26. 5. 2021.
Soutěžní podmínky (BEZ PŘÍLOH) a soutěžní zadání tvoří Přílohu 2 Protokolu.

D. Zpráva o vysvětlení soutěžních podmínek ve vztahu k žádosti o účast
Zadavatel ve lhůtě pro podání soutěžních návrhů uveřejnil 1 vysvětlení Soutěžních podmínek v 1
sadě.
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Kompletní přehled vysvětlení Soutěžních podmínek tvoří Přílohu 3 Protokolu.

E. Zpráva o převzetí žádostí o účast
Lhůta pro podání žádostí o účast byla stanovena do 30. června 2021 do 23:59 hod. SEČ. Ve lhůtě pro
podání žádostí o účast bylo podáno 17 žádostí o účast.
Seznam přijatých žádostí o účast tvoří Přílohu 4 Protokolu.

F. Posouzení žádostí o účast
Posouzení žádostí o účast se uskutečnilo dne 15. 7. 2021 v Aule ZŠ A MŠ Chýně, Bolzanova 800, 253
03 Chýně.
Protokol o posouzení žádostí o účast vč. příloh (prohlášení členů a pomocných orgánů poroty,
schválení protokolu porotou – záznam hlasování per rollam) tvoří Přílohu 5 Protokolu.

G. Výzva k podání návrhů
V návaznosti na doporučení soutěžní poroty stanovené v Protokolu o posouzení žádostí o účast,
vyzval Zadavatel uvedené účastníky, k předložení soutěžního návrhu:
č. 2
č. 3
č. 6
č. 7
č. 11
č. 16

Pelčák a partner architekti, s.r.o.
Kuba & Pilař architekti s.r.o.
Roman Brychta Architekti, s.r.o.
Rusina Frei, s.r.o.
ov architekti s.r.o.
Hejdová Duba architekti s.r.o.

Výzva k podání návrhů byla vyzvaným účastníkům zaslána dne 22. 7. 2021.

H. Prohlídka soutěžního místa
Prohlídka soutěžního místa se uskutečnila dne 5. 8. 2021.
Protokol z prohlídky soutěžního místa a výkladu soutěžního zadání vč. příloh tvoří Přílohu 6
Protokolu.

I. Zpráva o vysvětlení soutěžních podmínek ve vztahu k vyhotovení soutěžního
návrhu
Zadavatel ve lhůtě pro podání soutěžních návrhů uveřejnil 3 vysvětlení Soutěžních podmínek ve
3 sadách.
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Kompletní přehled vysvětlení Soutěžních podmínek tvoří Přílohu 7 Protokolu.

J. Zpráva o převzetí soutěžních návrhů
Lhůta pro podání soutěžních návrhů byla stanovena do 30. září 2021 do 14:00 hod. SEČ. Ve lhůtě pro
podání soutěžních návrhů bylo podáno 6 soutěžních návrhů v listinné podobě a 6 soutěžních návrhů
v elektronické podobě.
Protokol o otevírání soutěžních návrhů v listinné a elektronické podobě tvoří Přílohu 8 Protokolu.

K. Zpráva o přezkoušení soutěžních návrhů
Zpráva o přezkoušení soutěžních návrhů tvoří Přílohu 9 Protokolu.

L. Informace o vyřazení soutěžních návrhů, vyloučení účastníků z účasti v soutěži
Z účasti ze Soutěže nebyl vyloučen žádný účastník.

M. Seznam hodnocených soutěžních návrhů
SN přijatý pod pořadovým číslem
(listinné odevzdání):

SN přijatý pod pořadovým číslem
(elektronické odevzdání):

5
6
2
1
3
4

6
2
4
1
5
3

Nové číslo SN po otevření obálek
s grafickou částí soutěžních
návrhů:

1
2
3
4
5
6

N. Hodnotící zasedání poroty
Hodnotící zasedání poroty se uskutečnilo dne 14. 10. 2021 v knihovně ZŠ A MŠ Chýně, Bolzanova
800, 253 03 Chýně.
Protokol z hodnotící zasedání poroty, včetně záznamu o průběhu hodnocení soutěžních návrhů a
písemný záznam jejich hodnocení tvoří Přílohu 10 Protokolu.

O. Stanovisko poroty k výběru nejvhodnějších návrhů, ke stanovení jejich pořadí,
k rozdělení cen včetně jeho zdůvodnění a další doporučení poroty
Porota na svém hodnotícím zasedání provedla hodnocení soutěžních návrhů, a to z pohledu jakou
měrou jednotlivé soutěžní návrhy naplnily hodnotící kritéria dle odst. 7.1. Soutěžních podmínek, a to
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v návaznosti na zjištění, k nimž porota dospěla při individuálním prostudování soutěžních návrhů
před konáním hodnotícího zasedání, tak v rámci společné diskuse k jednotlivým soutěžním návrhům.
Na základě hodnocení soutěžních návrhů bylo porotou rozhodnuto o ocenění níže uvedených
soutěžních návrhů (podrobné slovní hodnocení a záznam z hlasování tvoří Přílohu 10 Protokolu):
Soutěžní návrh č. 3
Soutěžní návrh č. 5

1. místo / 1. cena
2. místo / 2. cena

Soutěžní návrh č. 1

3. místo / 3. cena

Porota k jednotlivým oceněným soutěžním návrhům formulovala své doporučení, které je uvedeno
v Příloze 10 Protokolu.
Všem neoceněným účastníkům Soutěže, kteří podali do této fáze Soutěže soutěžní návrhy a jejichž
návrh byl následně porotou hodnocen, vyplatí Zadavatel náhrady výloh ve výši 250.000 Kč.

P. Jmenný seznam všech účastníků Soutěže
SN přijatý pod
pořadovým
číslem
(listinné
odevzdání):

SN přijatý pod
pořadovým
číslem
(elektronické
odevzdání):

Nové číslo SN
po otevření
obálek
s grafickou
částí
soutěžních
návrhů:

Účastník

Autor soutěžního návrhu

5

6

1
3.místo

Hejdová Duba architekti
s.r.o.

Ing. arch. Martin Duba
Ing. arch. Milada Hejdová

6

2

2

Kuba & Pilař architekti
s.r.o.

2

4

3
1.místo

ov architekti s.r.o.

1

1

4

Roman Brychta
Architekti, s.r.o

3

5

5
2.místo

Pelčák a partner
architekti, s.r.o.

akad. arch. Ladislav Kuba
Ing. arch. Tomáš Pilař
Ing. arch. Radomír Feňo
Ing. arch. Jiří Opočenský
Ing. arch. Štěpán Valouch
Ing. arch. Ondřej Králík
prof. Mgr. akad. arch. Roman
Brychta
Ing. arch. Jan Karásek
prof. Ing. arch. Petr Pelčák

4

3

6

Rusina Frei, s.r.o.
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Ing. arch. MgA. Martin Rusina,
Ph.D.
Ing. arch. Martin Frei
MgA. Tereza Haumerová
MgA. Gabriela Sládečková

Q. Zveřejnění soutěžních návrhů
V souladu se soutěžním řádem České komory architektů zpřístupní Zadavatel na základě předchozí
žádosti účastníka soutěžní návrhy v období počínajícím doručení protokolu a končícím patnáct dnů
po posledním doručení protokolu účastníku Soutěže. Žádosti o zpřístupnění soutěžních návrhů
podávají účastníci Soutěže písemně na emailovou adresu: karla.kupilikova@centrum.cz.
Veřejná výstava soutěžních návrhů bude v souladu s odst. 9.16.1. Soutěžních podmínek zahájena
nejpozději do 3 měsíců od oznámení rozhodnutí Zadavatele o výběru nejvhodnějších návrhů.

R. Přílohy Protokolu
Příloha 1

Zápis z ustavující schůze poroty

Příloha 2

Soutěžní podmínky

Příloha 3

Kompletní přehled vysvětlení Soutěžních podmínek – žádosti

Příloha 4

Seznam žádostí

Příloha 5

Protokol posouzení žádostí o účast

Příloha 6

Zápis z prohlídky soutěžního místa

Příloha 7

Kompletní přehled vysvětlení Soutěžních podmínek – soutěžní návrhy

Příloha 8

Protokol o otevírání soutěžních návrhů

Příloha 9

Přezkoušení soutěžních návrhů

Příloha 10

Protokol z hodnotícího zasedání poroty

V Praze dne 15. 10. 2021
Zapsala: Ing. Karla Kupilíková

_____________________________

Ověřil: Ing. arch. Radek Janoušek
Sekretář soutěže

_____________________________

Schválil: Porota hlasováním per rollam dne 20. 10. 2021
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