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DODATEČNÉ INFORMACE č. 9
k architektonické soutěži o návrh „NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7“
Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Název:		
Městská část Praha 7
Zastoupená:
Mgr. Janem Čižinským – starostou
Sídlo:		
nábř. Kpt. Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7
IČO:		
00063754
DIČ:		
CZ00063754
Kontaktní osoba: Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
E-mail:		
kovacevic@ccea.cz

Zadavatel byl v souvislosti s výše uvedenou architektonickou
soutěží o návrh požádán o dodatečné informace. Z tohoto důvodu
zadavatel poskytuje dodatečné informace k výše uvedené architektonické soutěži o návrh.

Dodatečná informace č. 9.01
dotaz:
Představuje zastínění teras sítí v plné výšce změnu objemu
budovy? Dle našeho mínění by nemělo, jelikož se nejedná o
změnu užitné plochy budovy.

odpověď:
otopné období pro rok 2014/2015:
začátek vytápění: 24. září 2014
konec vytápění: 29. květen 2015
v tomto intervalu - přerušení nebo omezení vytápění celkem
v délce 26 dnů
“Sezóny chlazení” se legislativně neudává
počet dnů vytápění: 222
průměrná teplota v otopných dnech: 6,4 °C
počet denostupňů: 2 803
Otopná sezóna v Praze 2014/15 na základě měření ze stanice
Karlov trvala 222 dní, což je kratší doba než dlouhodobý průměr, s průměrnou teplotou 6,4 °C,tedy o něco teplejší oproti
dlouhodobému průměru. Základní charakteristika tepelné
potřeby je 2803 D° (denostupňů). Tepelná potřeba je výrazně
nižší než dlouhodobý průměr 3227 D°. Je to druhá nejnižší
vypočtená hodnota otopné sezóny od začátku století.

odpověď:
Ano, je to změna objemu budovy.
Dodatečná informace č. 9.02
dotaz:
Pokud bychom odstranili objem z jedné části a přidali ho na
jinou část domu, je toto považováno za změnu objemu? Technicky by se jednalo o změnu tvaru, nikoli změnu objemu. Objem
by zůstal stejný.
odpověď:
I změna tvaru budovy by znamenala jendoznačně územní řízení.
Dodatečná informace č. 9.03
dotaz:
Pokud na střechu přidáme pavilony, které by byly tvořeny pouze
skeletem, bylo by i toto považováno za změnu objemu domu?
odpověď:
Ano, bylo.

9. 3. 2016
čas doručení: 16:27

Dodatečná informace č. 9.04
dotaz:
Co se týče nové fasády. Mohli byste nám poskytnout následující
údaje o klimatických podmínkách v Praze?
- začátek otopné sezóny (den)
- konec otopné sezóny (den)
- začátek „sezóny chlazení“ (den)
- konec „sezóny chlazení“ (den)
- denostupně (den K/a)
- průměrná měsíční teplota (°C)
- průměrná měsíční relativní vlhkost (%)
- průměrná denní úhrn solárního záření pro každý měsíc
(W/m2)
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Dodatečné informace jsou zveřejněny na profilu zadavatele
https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=234&IDZak=5984

a na webových stránkách soutěže

www.novaradnicepraha7.cz/?page_id=41

průměrná denní teplota Praha 2014/15 [°C]:
leden: -1,3
únor: -0,1
březen: 4,0
duben: 9,1
květen: 14,2
červen: 17,6
červenec: 19,3
srpen: 18,7
září: 15,0
říjen: 9,3
listopad: 4,4
prosinec: 0,4
průměr: 9,22
průměrná relativní denní vlhkost Praha 2014/15 [g/kg]
leden: 2,83
únor: 2,97
březen: 3,60
duben: 4,57
květen: 6,36
červen: 7,97
červenec: 9,15
srpen: 8,90
září: 7,48
říjen: 5,63
listopad: 4,30
prosinec: 3,34
průměr: 5,59
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Průměrné měsíční úhrny celkového záření na horizontální
rovinu Praha 2008 [kWh/m2 ]
Leden: 21,8
Únor: 38,3
Březen: 69,6
Duben: 109,5
Květen: 150,9
Červen: 146,2
Červenec: 153,8
Srpen: 136,0
Září: 84,8
Říjen: 54,5
Listopad: 22,6
Prosinec: 16,1

Dodatečná informace č. 9.07
dotaz:
V zadání na straně 2 se píše: portfolio návrhu. Zatímco na
straně 1 se píše: portfolio formátu A4 textů s doplňky. Není nám
jasné, zda očekáváte portfolio projektů naší kanceláře nebo
dodatečný booklet A4 týkající se tothoto soutěžního návrhu.

9. 3. 2016
čas doručení: 10:06

Dodatečná informace č. 9.05
dotaz:
V zadání je v popisu Odboru krizového řízení popsán požadavek
na náhradní zdroj elektrické energie, můžete prosím specifikovat požadavky na náhradní zdroj (požadovaný systém, čas, po
který je třeba zajistit funkčnost, velikost, apod… ).
odpověď:
V současnosti není tento požadavek podrobněji specifikován.

9. 3. 2016
čas doručení: 19:54

Dodatečná informace č. 9.06
dotaz:
Dle zadání mají být schemata půdorysů v měřítku 1:400. Výkresy takto malého měřítka budou zcela nečitelné. Je možno
prezentovat schemata ve větším měřítku?
odpověď:
Ano, schemata půdorysů mají být v meřítku 1 : 400. Toto rozlišení je pro první kolo soutěže optimální. Přejete-li si portfolio návrhu doplnit o výkresy podrobnější, nebude to důvodem
pro vyloučení ze soutěže.
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a na webových stránkách soutěže
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odpověď:
Viz odpověď na otázku č. 6.17.
Dodatečná informace č. 9.08
dotaz:
Jsou panel A2 a portfolio A4 jedinými částmi návrhu, které
máme odevzdat? Obdrželi jsme podklady jako například cenová nabídka projekčních prací, investiční náklady a různé druhy
prohlášení. Máme vyplnit I tyto dokumenty nebo se odevzdávají
až v druhém kole?
odpověď:
Dokumenty, které zmiňujete jsou rovněž součástí odevzdání
v prvním kole. Všechny části odevzdání jsou popsány v bode
6.1 soutěžních podmínek. V zadání soutěže na straně 5 je take
graficky znázorněno, co se má odevzdat včetně kontrolního
seznamu částí odevzdávaných v prvním kole.
10. 3. 2016
čas doručení: 15:44

Dodatečná informace č. 9.09
dotaz:
Má být Energetický koncept budovy dle bodu 6.1.2. součástí
Autorského popisu projektu, tedy v rámci max. 2000 znaků
včetně mezer? Nebo je to extra text, který není ničím limitován?
odpověď:
Energetický koncept budovy není součástí autorského popisu
projektu. Je to text, který nemá stanovený rozsah.
10. 3. 2016
čas doručení: 17:19

10. 3. 2016
čas doručení: 12:27
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Dodatečná informace č. 9.10
dotaz:
Dotaz k propočtu investičních nákladů – co je míněno Interiérovým kompletem?
odpověď:
Interiérovým kompletem je míněno veškeré interiérové vybavení vyjma IT. Nepožadujeme jejich přesnou specifikaci, ale
odhad nákladů.
Dodatečná informace č. 9.11
dotaz:
V anglické verzi soutěžních podmínek v bodě 6.1.3 je požadována
tabulka “table of surface areas and users in xls format”. Protfolio (bod 6.1.2) tuto tabulku neobsahuje. Je nutné ji odevzdat?
odpověď:
Touto tabulkou je myšlen propočet investičních nákladů (podklad č. 08). Prosíme, odevzdejte jej jak v portfolio, tak v digitální podobě.

10. 3. 2016
čas doručení: 21:31

V Praze dne 14. 3 2016

Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.

NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7 - I. KOLO

ODPOVĚDI NA OTÁZKY

