Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního
programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program
EFEKT 2 na rok 2021.

PERFORMANCE DESIGN & BUILD
A BIM - ZKUŠENOSTI Z PRAXE
27. 5. 2021 9:00 – 13:00

PROGRAM:
- 9.00 – 9.25: PERFORMANCE D&B (PDB) VE SVĚTLE AKTUÁLNÍCH TRENDŮ (MGR. ALEŠ CHAMRÁD,
LL.M., CHAMRÁD LEGAL)
- 9.25 – 10.10: PŘÍPRAVA PROJEKTŮ PERFORMANCE D&B (PDB) – STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA
FUNKCI A VÝKON, HODNOCENÍ NÁVRHŮ NOVOSTAVEB PŘES LCC PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZKY (ING.
MIROSLAV MARADA, MBA, PŘEDSEDA APES, MGR. DAVID DVOŘÁK, PH.D.)
- 10.10 – 10.40: VYUŽITÍ CERTIFIKACE LEED U PROJEKTŮ PERFORMANCE D&B (DPB), PDB – CESTA
K UHLÍKOVÉ NEUTRALITĚ (ING. PETR VOGEL, TAJEMNÍK PŘEDSTAVENSTVA ČESKÉ RADY PRO ŠETRNÉ
BUDOVY, EKOWATT)
- 10.40 – 11.20: PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU DESIGN & BUILD
Z POHLEDU ZADAVATELE, PŘÍPRAVA A REALIZACE PROJEKTU (ING. ALENA HAVLÍČKOVÁ/MGR. SILVIE
MÁDROVÁ/MGR.)
- 11.20 – 11.35: BIM, VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PDB – ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ (MGR. DAVID DVOŘÁK, PH.D.,
LL.M./MT LEGAL)
- 11.35 – 12.30: PDB A PRVNÍ ZKUŠENOSTI Z VYUŽITÍ BIM V PRAXI (TOMÁŠ ČERMÁK – BIM
SPECIALISTA)
- 12.30 – 12.50: JAK SKLOUBIT ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ S KONCEPTEM PERFORMANCE D&B –
POHLED ARCHITEKTŮ Z PRAXE (DIPL. ING. MIRKO LEV, ARCHITEKT, STARCHITECTS)
- ZÁVĚR A DISKUSE

PERFORMANCE DESIGN & BUILD
CESTA K VÝSTAVBĚ BUDOV S OPTIMÁLNÍMI NÁKLADY

Představení metodiky Performance D&B
Mgr. Aleš Chamrád, LL.M.
Chamrád Legal
chamrad@chamrad.eu

Workshop, Praha, 27.5.2021

Akce je připravena za finanční podpory
Státního programu na podporu úspor
energie na období 2017-2021 – Program
EFEKT 2.

CO SE DĚJE NYNÍ PŘI VÝSTAVBĚ A
PROVOZU BUDOV?
•

Zvýšené požadavky a nároky na kvalitu vnitřního
prostředí budov

•

Zvyšuje se technologická náročnost budov

• „Standardní“ výstavbové a provozní modely
nezohledňují dlouhodobé provozní náklady budov
•

Obvykle není ověřováno či požadováno plnění
požadovaných cílových parametrů budov při jejich
skutečném provozu

KDY SE VŠE „LÁME“ A JAK NA TO?

Čím dříve se dostane pozornosti celkové výši nákladů
budovy při projektové přípravě, tím lépe

JAKÁ JE OBVYKLÁ ROLE
ZHOTOVITELE?

Projektová
příprava

Realizace

Provoz

CO JE TO PDB?
Způsob realizace výstavbových projektů při kterém zhotovitel
zajišťuje, provádí a je odpovědný:
• za projektovou přípravu nebo její část
• provedení stavby
• optimalizaci nákladů životního cyklu založenou především
na energetické efektivnosti
• poskytování technického facility managementu nebo
energetického managementu po přejímce stavby (budovy)
Dosahování cílových parametrů je ověřováno při SKUTEČNÉM
provozu budovy po smluvně dohodnutou dobu.
Jinými slovy: „jak si to zhotovitel „upeče“, takové to bude mít a
pokud se mu to nepovede, bude za to platit, proto si velice
dobře rozmyslí, aby vše dobře naprojektoval a postavil“

Z ČEHO SE SKLÁDÁ?
PDB zahrnuje složky:
DESIGN
BUILD
(& OPERATE)
PERFORMANCE

(a) Energetický management; nebo
(b) Technický facility management

Provozní náklady

ENERGY PERFORMANCE
CONTRACTING

Instalace
opatření

Ukončení
splácení

JAKÁ JE OBVYKLÁ ROLE
ZHOTOVITELE PŘI PDB?

Projektová
příprava

Realizace

Provoz

POROVNÁNÍ METOD VZ A ROLÍ
FÁZE

ZADÁNÍ

PROJEKČNÍ
TÝM

PROJEKTOVÁ
PŘÍPRAVA

REALIZACE
STAVBY

Arch/DÚR/DSP/
DPS inženýring

AUTORSKÝ
DOZOR

VÝSTAVBOVÝ
TÝM

VÝSTAVBA

TDI
EXPERTI
REALIZAČNÍ
TÝM

PROVOZ
BUDOVY

ZADÁNÍ

TECHNICKÝ
DOZOR
(Arch)/DÚR/DSP
DPS inženýring

TECHNICKÝ
DOZOR
TECHNICKÝ
DOZOR
VÝSTAVBA

OVĚŘENÍ
PARAMETRŮ PDB
EN. MAN. +
GARANCE
PARAMETRŮ PDB

POROVNÁNÍ RIZIK
Celkové náklady
Příprava + Realizace + Provoz

Kvalita díla
Architektura
Stavební práce
Funkce technologií
Provozní náklady
Vliv na životní prostředí

Klasický průběh

Termíny zprovoznění budovy

VS.

Běžná definice VZ

Definice VZ s odborníky

Dělení odpovědnosti mezi:
- projektanta
- generálního zhotovitele
- technického dozor stavby
- provozovatele budovy

Nedělitelná odpovědnost
jednoho subjektu

POROVNÁNÍ UŽITKU Z ŽIV. CYKLU
BUDOVY
x + 60 let = provozní
náklady

X = vložené náklady
do přípravy a stavy

Klasický průběh

VS.

Běžná definice VZ

Definice VZ s odborníky

Dělení odpovědnosti mezi:
- projektanta
- generálního zhotovitele
- technického dozor stavby
- provozovatele budovy

Nedělitelná odpovědnost
jednoho subjektu

POROVNÁNÍ HARMONOGRAMU
FÁZE

ZADÁNÍ

PROJEKČNÍ
TÝM

PROJEKTOVÁ
PŘÍPRAVA

REALIZACE
STAVBY

DÚR/DSP/DPS
inženýring

AUTORSKÝ
DOZOR
? měsíců
prodloužení

VÝSTAVBOVÝ
TÝM

VÝSTAVBA

TDI
EXPERTI

ZADÁNÍ

REALIZAČNÍ 4-8 měsíců
TÝM

TECHNICKÝ
DOZOR
(Arch)/DÚR/DSP
DPS inženýring

TECHNICKÝ
DOZOR
TECHNICKÝ
DOZOR
VÝSTAVBA

PROVOZ
BUDOVY
? měsíců
prodloužení

OVĚŘENÍ
PARAMETRŮ PDB
EN. MAN. +
GARANCE
PARAMETRŮ PDB

POROVNÁNÍ NÁKLADŮ
FÁZE

ZADÁNÍ

PROJEKČNÍ
TÝM

PROJEKTOVÁ
PŘÍPRAVA

REALIZACE
STAVBY

DÚR/DSP/DPS
inženýring

AUTORSKÝ
DOZOR

VÝSTAVBOVÝ
TÝM

VÝSTAVBA

TDI
EXPERTI

ZADÁNÍ

REALIZAČNÍ dle rozsahu
TÝM 0,3 – 5 mil. Kč

TECHNICKÝ
DOZOR
DÚR/DSP/DPS
inženýring

TECHNICKÝ
DOZOR
TECHNICKÝ
DOZOR
VÝSTAVBA

PROVOZ
BUDOVY
+ ? mil. Kč
stavba
+ ? mil. Kč
provoz

OVĚŘENÍ
PARAMETRŮ PDB
EN. MAN. +
GARANCE
PARAMETRŮ PDB

INFORMAČNÍ PLATFORMA PDB
Informační platforma Performance D&B
k dispozici na www.p-db.eu
kontakt: info@p-db.eu

PERFORMANCE DESIGN & BUILD
ZKUŠENOSTI Z PRAXE

Příprava projektů Performance D&B (PDB) – Stanovení
požadavků na funkci a výkon, hodnocení návrhů
novostaveb přes LCC při zadávání zakázky
Ing. Miroslav Marada MBA
ENESA a.s./APES
Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Webinář, 27.05.2021
Akce je připravena za finanční podpory
Státního programu na podporu úspor
energie na období 2017-2021 – Program
EFEKT 2.

ŘÍZENÍ LCC U NOVÉ VÝSTAVBY
Fáze návrhu a realizace
INVESTIČNÍ NÁKLADY
Záměr
Studie
Zadání

Zde se
rozhoduje!

Projektová
dokumentace

Provoz budovy
PROVOZNÍ NÁKLADY
Realizace
Výstavba

Předání
díla

Fáze
užívání

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ Z
POHLEDU LCC

NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU
BUDOVY

• Zjednodušená skladba LCC budovy:

• Náklady na pořízení budovy (záměr, studie, architektonický
návrh, projektová dokumentace, inženýring, výstavba, uvedení
do provozu)
• Náklady na údržbu budovy (nátěry, malba, filtry VZT, spotřební
materiál, atd.)
• Provozní náklady (Energie, správa, úklid, ostraha,...)
• Náklady na obnovu budovy a jejích technických zařízení
(výměna dožitých komponent technických zařízení/modernizace,
výměna oken, výměna střešní krytiny, atd.)
• Náklady na likvidaci budovy (recyklovatelnost)

PLÁNOVÁNÍ A HODNOCENÍ LCC
• Odhadnutelné a/nebo ovlivnitelné faktory
•
•
•
•
•
•

Investiční náklady
Stavebně – technické vlastnosti budovy
Účinnost použitých energetických technologií
Efektivita provozování
Doba reálné provozuschopnosti budovy
Skutečně dosažená životnost použitých komponent

• Neodhadnutelné a/nebo neovlivnitelné faktory
•
•
•
•

Skutečná obsazenost budovy (v některých případech)
Počasí
Vývoj cen energií
Legislativa

MODELOVÁNÍ LCC PŘI
KONCEPČNÍM NÁVRHU BUDOVY
• Během veřejné zakázky:

• Ještě nelze vytvořit model

budovy, který by přesně
odpovídal budoucí realitě – je
nutné zjednodušení

• Do LCC nelze objektivně
zahrnout všechny náklady, ale
jen kvalifikovaný a ověřitelný
výběr s rozhodujícím vlivem
• Do LCC nebude zahrnuta celá
doba životnosti, ale jen taková
doba, na jakou lze po
dodavateli spravedlivě a
smysluplně požadovat
věrohodné vyhodnocení a
garance

PARAMETRY VSTUPUJÍCÍ DO
VÝPOČTU LCC
• Indikativní výčet:
• Investiční náklady na pořízení budovy
• Projektované náklady za spotřebovanou energii za x let
• Projektované náklady na servis a údržbu vybraných
komponent za x let
• Projektované personální náklady na zajištění provozu,
údržby a servisu za x let
• Vlivem neodhadnutelných a neovlivnitelných faktorů se
nejedná o přesnou hodnotu LCC, ale o vzorec, algoritmus,
model a podobně. Přesnou hodnotu lze stanovit vždy jen
pro konkrétně zadané hodnoty neodhadnutelných a
neovlivnitelných faktorů (vnější teplota, obsazenost).

IDENTIFIKOVANÉ MODELY
HODNOCENÍ LCC
• Varianta A: Energetický model jednotně zpracovaný
zadavatelem
• Varianta B: „Kalibrovaný“ model zpracovaný
zhotovitelem a ověřený zadavatelem
• Varianta C: Energetický model zpracovaný
zhotovitelem a ověřený zadavatelem

VARIANTA A:

ENERGETICKÝ MODEL
JEDNOTNĚ ZPRACOVANÝ
ZADAVATELEM
Výchozí předpoklady:
Hmotové a dispoziční řešení je
dáno
Uchazeč nabízí vlastní řešení TZB
a může ovlivnit parametry obálky

Model vyhotoví zadavatel,
uchazeč nestanovuje LCC, ale
jen garantované vstupy pro
jejich výpočet:
Součinitel prostupu tepla,
účinnost,
topný faktor,
atd...

PŘÍKLAD POUŽITÍ
VAR. A) V PRAXI:
VÝSTAVBA SÍDLA
NKÚ
• Předmětem projektu je výstavba nového sídla NKÚ
• Výběr projektanta a zhotovitele v jedné osobě probíhal v otevřeném řízení
dle zákona č. 136/2016 Sb.
• Zadání bylo postaveno na projektu pro stavební povolení zpracovaném v
BIM
• LCC byly hodnoceny zadáním vybraných požadovaných parametrů do
předem připraveného modelu v Národním kalkulačním nástroji.
• Zhotovitel nebude ověřovat ani garantovat skutečně dosažené LCC

VARIANTA B:

KALIBROVANÝ MODEL
ZPRACOVANÝ
ZHOTOVITELEM A OVĚŘENÝ
ZADAVATELEM
Zadavatel dodá architektonické
řešení, provozní program, plán
měření a kalibrace a definici
cílového parametru, který má být
zhotovitelem nabídnut a
garantován
Zhotovitel jakýmkoliv způsobem
stanoví a nabídne hodnotu
cílového parametru
Po třech letech provozu je
provedena kontrola splnění
garance s použitím plánu měření
a kalibrace

Cílový parametr je vhodné nastavit a
následně ověřit porovnáním skutečně
dosaženého parametru s parametrem
referenční budovy

VARIANTA C:

ENERGETICKÝ MODEL
ZPRACOVANÝ ZHOTOVITELEM
A OVĚŘENÝ ZADAVATELEM
Nezbytné pro novostavby, kde
zhotovitel sám navrhuje
hmotové a dispoziční řešení
Zadavatel definuje cílové
parametry, které požaduje
garantovat, případně nástroje,
kterých má být pro jejich
výpočet a ověření použito (NKN,
SW Energie 2016)
Zhotovitel sestaví model a stanoví hodnotu cílového parametru.
Zadavatel schválí model, nebo si vyžádá jeho úpravu
Vhodné i pro rekonstrukce (včetně EPC), kde se hodnocení provádí na základě
rozdílu známých referenčních nákladů/spotřeb před realizací projektu a
nabídnutých garantovných nákladů po jeho realizaci (Garantovaná úspora).

PŘÍKLAD POUŽITÍ VAR. C)
U NOVÉ VÝSTAVBY:
VÝSTAVBA DĚTSKÉ
LÉČEBNY SE
SPELEOTERAPIÍ V
OSTROVĚ U MACOCHY
• Předmětem projektu je výstavba nového dětské léčebny
• Výběr architekta, projektanta a zhotovitele v jedné osobě probíhal v
jednacím řízení s uveřejněním dle zákona 136/2016 Sb., ve kterém byla
obsažena i architektonická soutěž dle pravidel ČKA
• Zadání bylo postaveno na detailní specifikaci požadavků na funkci a výkon
(funkční schéma, kniha standardů, požadavky na vnitřní klima, průměrný
součinitel prostupu tepla, spotřeba neobnovitelné primární energie).
• LCC byly hodnoceny vypracováním vlastního modelu budovy povinně v
nástroji ENERGIE 2016.
• Zhotovitel bude poskytovat službu energetického managementu.

PŘÍKLAD POUŽITÍ VAR. C) U REKONSTRUKCE:
REKONSTRUKCE RADNICE MČ PRAHA 14
A
THOMAYEROVA NEMOCNICE
• Předmětem projektů je REKONSTRUKCE
• Výběr projektanta a zhotovitele v jedné osobě probíhal v jednacím řízení s
uveřejněním dle zákona 136/2016 Sb
• Zadání u Thomayerovy nemocnice bylo postaveno na určení minimální hodnoty
úspory a definici parametrů prostupnosti obálky, kterých má být dosaženo
• Zadání u Radnice Praha 14 bylo postaveno definici parametrů prostupnosti
obálky a dalších požadavků vzešlých z certifikace SBTool projektového záměru,
kterých má být dosaženo
• LCC byly hodnoceny vypracováním vlastního modelu uchazečů, který zahrnoval
vždy investiční náklady a garantovanou úsporu.
• Zhotovitel bude poskytovat službu energetického managementu.

OVĚŘOVÁNÍ LCC V PROVOZU A
GARANCE ZHOTOVITELE
• Zvolený algoritmus stanovení hodnoty
zjednodušených LCC by měl být použitelný i pro
jejich verifikaci v provozu
• Doba x let vstupující do výpočtu LCC by ideálně
měla odpovídat době, po kterou zhotovitel bude v
budově poskytovat Energy/Facility Management a
poskytovat garance na dodržení LCC

EKONOMICKÁ VÝHODNOST
NABÍDEK
• ZZVZ (zákon č. 134/2016 Sb.), §114:

1. Zadavatel v zadávací dokumentaci stanoví, že nabídky
budou hodnoceny podle jejich ekonomické
výhodnosti.
2. Ekonomická výhodnost nabídek se hodnotí na základě
nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality
včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality.
Zadavatel může ekonomickou výhodnost nabídek
hodnotit také podle nejnižší nabídkové ceny nebo
nejnižších nákladů životního cyklu.

KRITÉRIA KVALITY (§ 116 ZZVZ)
• Kritéria kvality: kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska
spojená s předmětem veřejné zakázky
• Má se za to, že kritéria kvality souvisejí s předmětem veřejné zakázky,
pokud se vztahují k jakékoliv fázi životního cyklu předmětu veřejné
zakázky.
• Kritéria kvality musí být vymezena tak, aby podle nich nabídky mohly být
porovnatelné a naplnění kritérií ověřitelné. (viz také ÚOHS S0058/2019 a
R0059/2019: „Není jakýchkoli pochyb o tom, že zadavatel je oprávněn
hodnotit dodávaný EIS i parametricky, a to i v případě, že tento systém
ještě při podání nabídek nemusí existovat a dodavatel jej teprve hodlá
vytvářet.“)
• Rovněž organizace, kvalifikace nebo zkušenost osob, které se mají
přímo podílet na plnění veřejné zakázky v případě, že na úroveň plnění
má významný dopad kvalita těchto osob.
• Zadavatel může rovněž stanovit pevnou cenu a hodnotit pouze kvalitu
nabízeného plnění. (využitelnost ???)

NÁKLADY ŽIVOTNÍHO CYKLU
(§ 117 ZZVZ)
Náklady životního cyklu musí zahrnovat nabídkovou cenu a mohou zahrnovat
a) náklady zadavatele nebo jiných uživatelů v průběhu životního cyklu předmětu veřejné
zakázky, kterými mohou být zejména
• 1. ostatní pořizovací náklady,
• 2. náklady související s užíváním předmětu veřejné zakázky,
• 3. náklady na údržbu, nebo
• 4. náklady spojené s koncem životnosti, nebo
b) náklady způsobené dopady na životní prostředí, které jsou spojeny s předmětem
plnění veřejné zakázky kdykoli v průběhu jeho životního cyklu, a to v případě, že lze
vyčíslit jejich peněžní hodnotu; mohou jimi být zejména náklady na emise skleníkových
plynů nebo jiných znečišťujících látek nebo jiné náklady na zmírnění změny klimatu.

PŘÍKLAD VÝSLEDNÉ SADY
HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
• Varianta C: novostavba bez předchozího zpracování
architektonického návrhu, nebo jakékoliv stavební dokumentace

Děkujeme za pozornost

www.p-db.eu

VYUŽITÍ CERTIFIKACE LEED PDB
MOŽNOSTI UHLÍKOVÉ NEUTRALITY
Petr Vogel
tajemník České rady pro šetrné budovy www.czgbc.org
Partner EkoWATT www.ekowatt.cz

INSPIRACE LEED - CO JE LEED?
• Mezinárodní tržní certifikace šetrnosti budovy
• Ekologické kvality budovy
• Kvality vnitřního prostředí
• A energetické náročnosti budovy

PILÍŘE METODIKY
KALIBROVANÉHO MODELU
• 1. Dynamický energetický model
• 2. Hodnocení v porovnání s definovaným standardem
• 3. Kalibrace dle neovlivnitelných parametrů a „performance“
• Pro komplikované budovy s náklady min. 200 mil. Kč výš

BUDOVA „DOBRÝ NADSTANDARD“
DEFINICE CÍLOVÝCH PARAMETRŮ /
HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
• KVALITA PŘÍPRAVNÉHO A REALIZAČNÍHO TÝMU
= zkušenosti a dosažené úspěchy
• INVESTIČNÍ NÁKLADY = příprava, realizace, 3
roky správy např. 400 mil. Kč
• PROVOZNÍ NÁKLADY = 50 % úspora provozních
nákladů za energie
• ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = 30 % úspora provozní
primární neobnovitelné energie

LCC

VYUŽITÍ DYNAMICKÉHO MODELU

HODNOCENÍ V DOBĚ PROJEKTU
Reference

kWh/rok
Kč/rok

Návrh

30 %
50 %

kWh/rok
Kč/rok

KALIBRACE HODNOCENÍ JIŽ
BĚHEM PROVOZU BUDOVY
Reference

Kalibrovaný návrh dle skutečných spotřeb

1. Neovlivnitelné parametry
2. Ovlivnitelné parametry
kWh/rok
Kč/rok

33 %
57 %

kWh/rok
Kč/rok

BUDOVA „CO2EKV. = 0“
• KVALITA PŘÍPRAVNÉHO A REALIZAČNÍHO TÝMU
= zkušenosti a dosažené úspěchy
• INVESTIČNÍ NÁKLADY = příprava, realizace, 3
roky správy např. 450 mil. Kč
• PROVOZNÍ NÁKLADY = 70 % úspora provozních
nákladů za energie
• ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ = 100 % úspora provozní
primární neobnovitelné energie

LCA

LCA

Uhlíková stopa – GWP v CO2ekv.
• A1-A3 Produkt - Zabudovaná stopa ve stavebních materiálech
• A4-A5 Výstavba - energie + doprava materiálu
• B1 Užívání budovy - doprava uživatelů budovy
• B2-B6 Provoz budovy – energie + zabudovaná stopa pro údržbu/renovace
• C1-C4 Konec životního cyklu – dekonstrukce, doprava
• D – Obnova životního cyklu
A2-A3

A1

A4
A5

D
C4

B1-B6
C3
C1-C2

Zdroj obr.: Frauenhofer Institut
Zdroj fáze LCA: EN 15804-2013

LCA – PRIMÁRNÍ NEOBNOVITELNÁ
ENERGIE
1. Tvar + fasáda

2. Účinné technologie

3. Obnovitelné zdroje
energie na budově

Zdroj obr.: ATREA

4. Zelená energie ze sítě nebo CO2 offsety

POSTUP
Zadávací řízení

Zadavatel

_Architektonická
studie
_Stavební
program
_Plán měření a
kalibrace

Zhotovitel _Smlouva

Projektová
dokumentace

Realizace
stavby

3 roky provozu
budovy

Ověření
cílených
parametrů

_Autorský
dozor
_Expertní
dozor

_Autorský
dozor
_Expertní
dozor

_Převzetí
budovy k
užívání
_Dozor odečtu
kalibračních
parametrů

_Ověření
parametrů
přes
kalibrovaný
model

_Projektová
dokumentace

_Realizace
stavby

_Nadřazené
řízení TZB pro
správu budovy

_Vypracování
kalibrovanéh
o modelu

DISKUSE VÝHOD/NEVÝHOD
VARIANTA B
Komplexní přístup / Volnost a odpovědnost přenesená na zhotovitele se všemi riziky z
budoucího provozu
Výhody:
Vhodné pro větší komplexní stavby
Souběh s certifikací LEED
Lze zahrnout celý životní cyklus, veškerá volnost, ale též odpovědnost v návrhu
(investice vs. provoz) přenesena na zhotovitele
Hodnocení pouze ovlivnitelných parametrů dodavatelem
Možnost většího přesunu rizik spojených s dosahováním cílových parametrů při provozu
budovy
Nevýhody:
Nevhodné pro menší stavby
Větší náročnost na přípravu zadání a dovednosti expertního týmu připravujících zadání
projektu pro zhotovitele
Omezené množství uchazečů – větší společnosti, neznámé - rizikové
Zpracovatel původního architektonického návrhu není od samého počátku členem
pracovního týmu zhotovitele

Dětská léčebna se
speleoterapií v Ostrově
u Macochy
Mgr. Silvie Mádrová
Ing. Alena Havlíčková

27/5/2021

Program
• představení Dětské léčebny
• cíle zadavatele a přístup k projektu
• naše zkušenosti ze zadávacího řízení
• PDB jako nástroj odpovědného zadávání
• dosavadní zkušenosti z realizace
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Představení Dětské léčebny
• odborný léčebný ústav, v němž se již více než 40 let léčí děti převážně školního věku s nemocemi
dýchacího traktu za využití speleoterapie – klimatické léčebné metody, která jako přírodní zdroj
využívá specifické klima v Císařské jeskyni
• jediné pracoviště v celé České republice, které využívá pro speleoterapii krasovou jeskyni
• hlavní pavilon byl postaven v 80. letech pouze jako provizorní budova, ale stojí a slouží dodnes
• kapacita 42 lůžek, poptávka je však mnohem vyšší
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Cíle zadavatele
• realizace nového objektu léčebny v nové lokalitě na okraji městyse Ostrov u Macochy v blízkosti
Císařské jeskyně
• architektonicky zajímavá stavba zapadající do chráněné krajinné oblasti Moravský kras
• kvalitní dílo šetrné ke svému okolí (respekt ke krajinnému rázu, urbanismu) i k uživatelům
(zdravotní nezávadnost, příjemné pracovní prostředí)
• využívání obnovitelných zdrojů energie při provozu budovy
• nízké provozní náklady
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Přístup k projektu
• myšlenka - volnost pro dodavatele, maximální možné využití zkušeností, know-how ve prospěch
zadavatele…zároveň motivace pro dodavatele (vzít projekt za svůj), ale i odpovědnost za výsledek
=> metoda Design&Build
• architektonická hodnota – dána unikátností projektu, místem stavby - dle soutěžního řádu ČKA
(JŘSU s prvky architektonické soutěže)
• smluvní standard FIDIC Yellow Book
• BIM (v projekční, realizační i provozní fázi)
• energetický management budovy zajišťovaný zhotovitelem po dobu prvních 3 let provozu
• externí ověření u dodavatelů formou předběžné tržní konzultace
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Spolupráce s odborníky, související zakázky
• Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace – každodenní fungování léčebny
• UCEEB ČVUT - energetická stránka projektu, vč. posuzování a hodnocení
• správce stavby – FIDIC, požadavky objednatele, kniha standardů, kniha místností
• BIM Manažer - EIR, Pre-BEP
• společné datové prostředí (CDE)
• propojení zadávacího řízení s architektonickou soutěží, konzultace s ČKA, sestavení poroty
• energetický management – po dokončení stavby

6

Výsledek hodnocení nabídek
• Prezentace návrhů – web ČKA:
https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/detska-lecebna-se-speleoterapii-v-ostrove-u-macochy
• Kompletní dokumentace včetně podrobného protokolu – profil zadavatele:
https://zakazky.krajbezkorupce.cz/contract_display_16879.html
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Naše zkušenosti ze ZŘ aneb
co bychom příště udělali zase
• nebát se nechat si poradit, spolupracovat s odborníky, ale zároveň celý proces aktivně řídit, držet se
základních cílů, tezí
• velký význam PTK – představení projektu a jeho cílů, konzultace ke způsobu zadání, podrobnosti podkladů,
předpokládané hodnotě
• podrobně zpracované podklady při zachování dostatečného prostoru pro dodavatele + uveřejnění
kompletních zadávacích podmínek hned při zahájení zadávacího řízení
• JŘSU + prvky arch. soutěže
• Design&Build = efektivnější komunikace mezi projektantem a zhotovitelem již od fáze zpracování nabídek,
průběžná optimalizace projektu
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Naše zkušenosti ze ZŘ aneb
co bychom příště udělali jinak
• projekt léčebny náročný na zpracování standardů (více částí, různé provozy)
=> vhodnější je provozně jednodušší projekt (škola, domov pro seniory…)
• oddělení hodnocení nabídek od zbytku zadávacího řízení z důvodu zajištění anonymity návrhů + nemožnost
získat zpětnou vazbu od provozovatele v průběhu přípravy nabídky
=> v rámci prohlídky místa plnění či jednání o předběžných nabídkách – exkurze ve stávajícím provozu
léčebny
=> aplikace pravidel ČKA již na předběžné nabídky – zpětná vazba poroty k předběžným nabídkám
⇓
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finální návrhy lépe odpovídající potřebám provozovatele (=> snížení počtu požadavků zadavatele na
úpravy v průběhu projektování)

Naše zkušenosti ze ZŘ aneb
co bychom příště udělali jinak
• hodnocení realizačního týmu (příliš podrobné, nejasný přínos)
=> vypuštění tohoto hodnoticího kritéria, příp. omezení pouze na klíčové role v týmu
• způsob hodnocení nabídek (jiný standard hodnocení u arch. soutěží vs. zákon o zadávání veřejných zakázek)
=> bodování všech hodnoticích kritérií (včetně architektonické hodnoty) - zajištění větší transparentnosti
• riziko výrazné změny nákladů zhotovitele v průběhu projektu (D&B projekt trvá od zahájení ZŘ do ukončení
realizace několik let)
=> zachování pevné ceny (stanovené zadavatelem, není předmětem hodnocení) + smluvní možnost
úpravy ceny v průběhu realizace v závislosti na vývoji indexu cen stavebních materiálů
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PDB jako nástroj odpovědného zadávání
•

některé důležité aspekty OVZ jsou přirozenou složkou Performance složky PDB

=> využívání obnovitelných zdrojů energie, šetrné nakládání s vodou, nižší náklady životního cyklu, omezení uhlíkové stopy
•

při správném nastavení zadávacích podmínek vzniká i prostor pro uplatnění sociálních aspektů

=> podpora zaměstnanosti, vzdělávání, zapojení místní komunity
•

širší možnosti pro inovativní řešení

•

PDB představuje vhodný nástroj pro aplikaci principů OVZ

11
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Předprojektová příprava
• Příprava – 12 měsíců, zadávání 12 měsíců, realizace 32 měsíců
• Investiční záměr - Proč? Co? Kde? Za kolik? Kdy?
• Proč – budova nevyhovující stavebně a provozně
• Co – provozní a stavební požadavky na nový objekt
• Kde – pozemek
• Za kolik – původní studie, náklady dle obestavěného prostoru, počtu lůžek,
• Kdy – čas nebyl rozhodující
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Přípravná fáze
• Podklady - průzkumy, info sítě, CHKO, stavební úřad
• Provozní zadání (druhy provozů a jejich provázanost, režim dne, činnosti a jejich potřeby, technické
požadavky na zdravotnické přístroje, účel jednotlivých prostor a místností, požadavky na vybavení
místností atd.) – spolupráce s provozovatelem
• Stavební zadání - kniha místností (technické parametry), kniha standardů, požadavky objednatele,
požadavky na interiér, požadavky na zkoušky – spolupráce s odborníky (správce stavby)
• Energetická koncepce – součást hodnocení – spolupráce s odborníky (UCEEB ČVUT)
• Požadavky na projektový tým zhotovitele – pozice, kvalifikace

14

15

16

Přípravná fáze
• Energetický management – samostatná smlouva na 3 roky – spolupráce s odborníky
• BIM manager – PTK, specifikace činností, požadavky na kvalifikaci,
– EIR, PRE BEP, datová struktura, třídící systém
• CDE prostředí – PTK, požadavky na funkcionality – spolupráce s odborníky (BIM manager, správce stavby)
– moduly realizace, stavba, provozování
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Zadání
výše roční spotřeby NPE < 120
neobnovitelných
kWh/m2.rok
zdrojů energie
(NPE)
průměrný
součinitel prostupu
tepla obálkou
budovy (Uem)

19

cílem je
dosáhnout
hodnoty
Uem ≤ 0,25 W/m2K

Vítězná nabídka
93 kWh/m2.rok

0,21 W/m2K

Realizace
• Dodavatelem je sdružení 3 právních subjektů, z nichž každý realizuje část (rozdělení činností,
odpovědnost, finance dány smlouvou o společnosti), vedoucím sdružení společnost provádějící
stavební práce
• Celková délka výstavby – 970 dní, rozděleno na časové úseky – milníky
• Zahájení realizace – 7.5.2020
• První milníky – dopracování PRE BEP, dopracování studie
• Současný stav – zpracována PD pro společné řízení, zahájeno společné řízení

20
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Realizace
• Smluvní vztah – smlouva dle smluvního standardu tzv. Žluté knihy FIDIC
• Variace č. 1 – upřesnění provozních zvyklostí a návazností - 10/2020
• Variace č. 2 – nyní se zpracovává – dopřesnění požadavků provozovatele
• Claim č. 1 – nyní se zpracovává, základová půda

22

Děkujeme za pozornost
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První zkušenosti z
využití BIM v praxi.
27.05.2021

Představení
 TOMÁŠ ČERMÁK

 PRAXE 13 LET VE STAVEBNICTVÍ


HELIKA a.s.

08/2008 – 03/2013 - Projektant pozemních staveb / CAD specialista



PM GROUP CZ

04/2013 – 09/2014 – Projektant pozemních staveb / BIM manažer



OBERMEYER HELIKA a.s.

10/2014 – 07/2018 – BIM manažer



BIM CONSULTING s.r.o.

08/2018 – dosud - konzultant

 SPOLUAUTOR SNIM
 ČLEN czBIM

 BIM Consulting s.r.o.

 ZALOŽENO 06/2018
 MISE : AKCELERACE DIGITALIZACE VE STAVEBNICTVÍ
 ZAMĚŘENÍ:
 PORADENSTVÍ V OBLASTI BIM
 CÍLÍME NA PODPORU STÁTNÍCH I SOUKROMÝCH INVESTORŮ,
PROJEKČNÍCH FIREM, VLASTNÍKY A SPRÁVCE NEMOVITOSTÍ

 SLUŽBY:

 FORMULACE POŽADAVKŮ ZADAVATELE NA INFORMAČNÍ MODELOVÁNÍ
 FORMULACE PRAVIDEL A CÍLŮ INFORMAČNÍHO MODELOVÁNÍ
 TECHNICKÝ DOZOR (BIM MANAŽER PROJEKTU)
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Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy
 Realizace ve sdružení: VCES a.s., ENESA a.s. a Adam
Rujbr Architects s.r.o.
 Realizace budovy dětské léčebny s vysokým podílem
obnovitelných zdrojů energie a s téměř nulovou spotřebou.
 Forma realizace Desing & Build
 Začátek 04/2020
 Využití metody BIM ve všech fázích (návrh, realizace,
provoz)

 Odpovědná osoba BIM manažer projektu na straně Zadavatele
 Využití CDE
 Model skutečného provedení stavby bude použit jako podklad pro
správu a údržbu
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Výzvy projektu
 Fáze zadání

 Najít BIM manažera projektu
 Vytvořit EIR, šablonu BEP a BIM protokol
 Kontrola dodávky ve všech fázích projektu z pohledu zadání BIM a udržet kvalitu dat až do předání správě a provozu
 Zřízení projektového CDE

 Fáze realizace

 Projekční fáze
 Smysluplné využití informačních modelů




Tvorba výkresové části projektové dokumentace
Kontrola kolizí
Kontrola dílčích výkazů výměr

 Kontrola jakosti a kvality dodávaných dat vzhledem k jednotlivým fázím projektu


Informace k prvkům jsou rozděleny podle projektových stupňů = dochází k validaci dat a kontroly s požadavky při zadání

 Realizační fáze

 Využití informačních modelů jako jedinému zdroji pravdy

 Fáze předání

 Informační modely budou odrážet realitu realizace a podle nich se bude kontrolovat správnost provedení
 grafické části budou sloužit jako podklad pro nasazení do FM nástroje
4

Výzvy projektu – využití CDE
 Cíle využití CDE
 VŠECHNY informace, rozhodnutí a přejímky prochází přes jeden systém
 Centrální systém projektové agendy
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Realizace

PLÁN REALIZACE BIM

EIR

BEP

VYHODNOCENÍ
NABYTÝCH
ZKUŠENOSTÍ

POŽADAVKY ZADAVATELE
NA INFORMACE

SPRÁVA /
ÚDRŽBA

S VYUŽITÍM IM

REALIZACE
IM-SKUTEČNÉHO
PROVEDENÍ

TVORBA IM

Informační
Model
STUDIE
DUR
DSP
PDPS
DSPS
6

Realizace - EIR
 Definice smysluplných cílů využití metody BIM na projektu
 Vytvoření EIR (Požadavky zadavatele na informace)

 DEFINUJE ZÁKLADNÍ CÍLE A PRINCIPY POUŽITÍ METODY BIM
SLEDUJÍCÍ ZÁMĚRY ZADAVATELE
 OBECNÉ CÍLE POUŽITÍ METODY BIM
 POŽADAVKY NA POUŽITÉ NÁSTROJE
 POŽADAVEK NA POUŽITÍ (CDE)
 POŽADAVKY NA ZPŮSOB KOMUNIKACE
 POŽADAVKY NA ZPŮSOB TVORBY INFORMAČNÍCH MODELŮ
 POŽADAVKY NA GRAFICKOU (LOD) A INFORMAČNÍ (LOI)
PODROBNOST MODELU
 JINÉ POŽADAVKY (NAPŘ. SOUVISEJÍCÍ S NAPOJENÍM NA CAFM
SYSTÉM APOD.)
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Realizace – PRE-BEP
 Vytvoření zadávacích dokumentů pro výběr Zhotovitele

 Vytvoření PRE-BEP (Přípravný plán realizace BIM), následně BEP

 OBSAHUJE VŠECHNY KONKRÉTNÍ KROKY K NAPLĚNÍ CÍLŮ DLE EIR
NA PROJEKTU A POUŽITÍ METODY BIM
 ODPOVĚDNOSTNÍ MATICE
 POUŽITÉ NÁSTROJE
 ZPŮSOB VÝMENY DAT (CDE)
 ZPŮSOB ŘÍZENÉ KOMUNIKACE
 PRAVIDLA A METODIKY PRO VYTVÁŘENÍ INFORMAČNÍCH MODELŮ
 ÚROVEŇ GRAFICKÁ (LOD) A INFORMAČNÍ (LOI)
 ZPŮSOB A PRAVIDLA KOORDINACE
 NAPOJENÍ NA CAFM SYSTÉM
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Realizace CDE

Zdroj obrázku: https://www.technickytydenik.cz/rubriky/poutaky/metodika-bim-se-opira-o-vzdalenou-tymovou-spolupraci_50295.html
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Realizace CDE
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Realizace CDE
 Volba vhodné adresářové struktury

 Chceme obsáhnout všechny činnosti v průběhu dodávky
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Realizace CDE
 Vhodné zvolení přístupových práv

 Prosazujeme cestu volnosti před restrikcemi
 Vyjma smluv a financí je přístup „všech všude“
 BIM protokol stanovuje odpovědnost KAŽDÉHO uživatele na
straně Zadavatele i Zhotovitele za svoje chování v prostředí
CDE
 Zároveň ctíme „potřebu“ mít prostor „sám pro sebe“
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Realizace CDE
 Vhodné řešení toku dokumentů

 Využíváme ČSN EN ISO 19650 na toky dokumentů
 Zvolili jsme 5 stavů dokumentu:
 ROZPRACOVÁNO


Všechny „pracovní“ dokumenty v rámci úkolového týmu (profese, zadavatel apod.)

 SDÍLENO



Schválení dokument odpovědnou osobou ke sdílení všem úkolovým týmům (např. stavař vydává podklady pro profese)
Se stavem tohoto dokumentu nesmí být nakládáno na stavbě

 PUBLIKOVÁNO


Schválený dokument, který jde na stavbu

 SCHVÁLENÍ ZÁPISU


Zvoleno pro snadnější orientaci, jde o odsouhlasení zápisu (mezi Zadavatelem a Objednatelem, mezi jakýmkoli pověřovacím a pověřeným týmem)

 SCHVÁLENÍ VÝKAZU HODIN


Zvoleno pro snadnější orientaci, odsouhlasení hodin externích dodávek
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Realizace CDE – ukázka pracovních toků
 SDÍLENO – TECHNICKÁ DOKUMENTACE ARS

 SDÍLENO – TECHNICKÁ DOKUMENTACE TZB

 SDÍLENO – INFORMAČNÍ MODEL ARS

 SDÍLENO – INFORMAČNÍ MODEL TZB
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Realizace CDE – ukázka pracovních toků
 PUBLIKOVÁNO – TECHNICKÁ DOKUMENTACE ARS

 PUBLIKOVÁNO – INFORMAČNÍ MODEL ARS
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Data projektu
 Aktuální počet dokumentů

:
:

13

 Aktuálních počet komentářů/úkolů

:

170

 Aktuální počet schvalovacích procesů

:

21

 Schváleno
 Odmítnuto

:
:

267
30

 Schváleno
 Odmítnuto

:
:

436
39

 Aktuální počet sad verzí

:

6

 Aktuální stav počtu činností

:

47 119

 Aktuální stav emailových notifikací

:

8 543

 Aktuální počet ušetřených hodin zbytečné práce

:

nepočítaně 

 Počet modelů

2402

 Aktuální stav souborů ve schvalování
 Sdíleno

 Publikováno
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Kde najít CDE?
 www.najdicde.cz
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DĚKUJI ZA POZORNOST.
Tomáš Čermák
tomas.cermak@bimcon.cz
+420 731 605 815

„NEŘÍKEJ, ŽE NĚCO NEJDE. PTEJ SE, CO MŮŽEŠ UDĚLAT PRO TO, ABY TO ŠLO.“
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JAK SKLOUBIT ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ
S KONCEPTEM PERFORMANCE D&B?
Pohled architektů
Dipl.-Ing. Mirko Lev
starchitects.cz

Workshop, Praha, 27.5.2021

Akce je připravena za finanční podpory
Státního programu na podporu úspor
energie na období 2017-2021 – Program
EFEKT 2.

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ:
HISTORICKY OSVĚDČENÝ PRINCIP
• Soutěž o návrh kopule florentského domu (1418)
Vítěz: Filippo Brunelleschi

• V roce 1874 vydává spolek inženýrů a architektů CK Rakouska-Uherska zásady
pro architektonické soutěže

PROČ ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ?
• Způsob výběru dodavatele v jehož průběhu se hodnotí kvalita práce na
konkrétním zadání
• Je naprosto zásadní seznámit se s estetickým, dispozičním, funkčním a
konstrukčním řešením požadované stavby, do níž hodlá investovat nemalé
peníze. Investor má tudíž možnost vybírat při vypsání architektonické soutěže
podle poměru ceny a komplexní kvality návrhu stavby.
• Pro investora není zárukou získání dobrého návrhu ani nízká cena za jeho
zpracování, ani seznam předchozích realizací uchazeče o zakázku, jeho životopis
či finanční obrat

PROČ ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ?
Převzato z deklarace Evropské Rady architektů (ACE) a Mezinárodní Unie architektů
(UIA) přijaté 25. října 2019 v sídle UNESCO

• Kvalita
• Inovace
• Transparentnost
• Flexibilita
• Zaručená kvalita
• Jasná cena řízení
• Účast veřejnosti formou participace
• Rovné příležitosti
• Kreativita

• Vyhlašovatel získává množství konkrétních návrhů, architektonických,
urbanistických nebo konstrukčních, ze kterých může vybírat ten nejoptimálnější.
• Nejoptimálnější návrh vybírá odborná porota spolu s vyhlašovatelem. Činnost
poroty je zákonem podrobně upravena tak, aby rozhodování bylo transparentní,
nepodjaté a nestranné, avšak aby současně poskytovala vyhlašovateli nejvyšší
možný odborný servis.
• Kvalitně zpracovanými soutěžními podmínkami lze dosáhnout vyváženosti
všech požadavků na záměr, nejde tedy jen o design či cenu, ale např. o řešení
hospodaření s energiemi, použití konkrétních materiálů a podobně.
• Každý významnější záměr je zpravidla sledován médii a veřejností. Uspořádání
soutěže vyloučí možné spekulace o zaujatosti a korupci.
• Vyhlášení soutěže přispívá k medializaci obce jako celku a zlepšuje obraz sídla
v regionálním i celonárodním měřítku.
• Uspořádání soutěže vede vyhlašovatele k podstatně hlubšímu zamyšlení nad
záměrem, než když by od počátku přenesl odpovědnost na konkrétního
projektanta.
• Soutěž nabízí rovnou příležitost všem účastníkům a přináší tak možnost získání
neotřelých a originálních řešení. Je to způsob důvěryhodný i pro samotné
soutěžící.

HLAVNÍ NÁLEŽITOSTI ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE
• Zkušený sekretář / organizátor soutěže (třeba z řad zadavatele – městský
architekt, investiční oddělení)
• Odborná porota převážně nezávislá na zadavateli – koriguje již samotné zadání
• ČKA Konzultuje soutěžní podmínky a v případě splnění soutěžního řádu vydává
regulérnost – znak kvality a pro účastníky záruka transparentního a ověřeného
postupu.
• Doba na vypracování návrhů minimálně 6 týdnu
• Anonymita návrhu při hodnocení
• Vyplacení cen a odměn ve výši dle soutěžního řádu ČKA uchazečům
• Veřejná výstava návrhů

PŘÍKLAD BĚŽNÉ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE
„KULTURNÍ CENTRUM V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM“
• Novostavba multifunkčního kulturní centra na místě stávajícího kina
• Dříve již proběhla vyzvaná soutěž, kvůli příliš vysokým investičním nákladům
zrušená
• Organizátorem nové architektonické soutěže byl architekt města
• Požadavky na 2 oddělitelné sály, zasouvatelné hlediště, společné foyer
• Maximální investiční náklady určené pomoci m3 – výpočet investičních nákladů
prováděl investor
• Energetické řešení na uvážení soutěžících, potenciál na dosažení pasivního
standardu – hodnotící kritérium, v druhém kole soutěže povinný PENB
• Odborná porota složená ze zkušených architektů
• 13 odevzdaných návrhů – otevřená soutěž
• Ustavující schůze poroty 7. 7.2016 – vyhlášení výsledků 21.12.2016
• S vítězem podepsaná smlouva v květnu 2017, probíhá VŘ na dodavatele stavby
• Navýšení investičních nákladů o cca. 90%. Nyní probíhá opakovaný výběr
zhotovitele stavby

VÍTĚZNÝ NÁVRH

ENERGETICKY NEJVÝHODNĚJŠÍ NÁVRH

Autor: starchitects + RadaArchitekti s.r.o.

DOPRACOVANÝ NÁVRH

DOPRACOVANÝ NÁVRH

PROPOJENÍ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE S
KONCEPTEM PDB
• Architektonické soutěže v ČR se konají vždy v souladu se soutěžním řádem ČKA
• Obvykle u nadlimitních zakázek jako Soutěž o návrh dle §143 ZZVZ s navazujícím
JŘBÚ
• AS v případě PDB jako vložený proces do výběrového řízení – např. JŘSÚ,
soutěžní dialog apod.

INVESTIČNÍ
ZÁMĚR

JŘSÚ / SD
AS

Služby zhotovitele PDB
SMLOUVA

Příprava zakázky investora

PROJEKT

VÝSTAVBA

PROVOZ

PROPOJENÍ ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE S
KONCEPTEM PDB
• Investor v rámci VŘ PDB nastavuje váhu jednotlivých parametrů – kvalifikace,
portfolio, cena, provoz a výsledek AS – jako u mixážního pultu
• AS obsáhne největší podíl práce na konkrétním zadání v rámci VŘ
• Vzniklá architektonická hodnota a její urbanistický kontext jsou trvalé produkty
VŘ po celou existenci budovy, další parametry se budou nebo mohou měnit v
průběhu užívání budovy

PŘÍKLAD DĚTSKÉ LÉČEBNY
V OSTROVĚ U MACOCHY

PŘÍKLAD DĚTSKÉ LÉČEBNY V OSTROVĚ U MACOCHY
• Jednací řízení s uveřejněním ve smyslu Design and Build, jehož finální fází byla
architektonická soutěž
• 5 odevzdaných návrhů (z toho 1 vyloučený)
• Vyhrálo sdružení VCES a.s., Enesa a.s. a Adam Rujbr Architects s.r.o.

Z POHLEDU ARCHITEKTA – ČLENA VÍTĚZNÉHO TÝMU
• Dohoda o spolupráci s ostatními firmami byla překvapivě hladká, postavení
architekta v týmu nebyla do počtu
• Spolupráce se stavební firmou během VŘ umožní mnohem přesnější určení
finální ceny stavby než běžně v AS
• Zadavatel pečlivě vypracoval zadání vč. požadovaných standardů
• Náročný mnohastupňový proces výběrového řízení namísto klasické soutěže
• Ceny a odměny dle soutěžního řádu nepokryjí v tomto případě náklady na účast
• V tomto případě slabá architektonická konkurence – ostatní kanceláře se
účastnili de facto poprvé architektonické soutěže
• Zadavatel v průběhu procesu nekorigoval místy příliš přísné zadávací podmínky

Z POHLEDU ARCHITEKTA - POROTCE
• Komplikovaný mnohastupňový proces výběrového řízení namísto klasické
soutěže
• Vyhrál tým s nejlepší návrhem

Z POHLEDU ARCHITEKTA - SEKRETÁŘE SOUTĚŽE
• Průkopnický počin zpracovat tento druh VŘ v souladu ČKA
• Z požadavků zadavatele vznikl komplikovaný mnohastupňový proces výběrového
řízení zahrnující vícehodnoty místo klasické soutěže o cenu
• řízení by zřejmě šlo zjednodušit - Ve výsledku rozhodla zejména vložená AS
• Dosud nejsou k dispozici vzorové soutěžní podmínky pro tento druh „vložené“
soutěže do JŘSÚ – náročnější na přípravu než klasická SoN
• Nezkušenost týmů z hlediska AS bylo znát i ve formálních nedostatcích návrhů,
které se u účastníků klasických AS v této míře již neobjevují.
• Váha vložené architektonické soutěže nebyla většinou týmů pochopená. V
současnosti probíhá i na půdě ČKA osvěta, aby se architekti seznámili s tímto
způsobem zadání zakázek = zvedne se konkurence

Z POHLEDU ARCHITEKTA OBECNĚ – PROČ PDB
• Rozšíření této metody může výrazně zlepšit kvalitu prostředí staveb, protože se
architektonická kvalita posoudí i u zakázek, kde tento faktor doposud při výběru
nehrál velkou roli – stavby nutné infrastruktury, vyvolané investice atd.
• Větší šance na realizaci staveb za předvídatelnou cenu v reálném čase
• Regulérnost ČKA jako záruka transparentního průběhu architektonické soutěže
• PDB odstraní souboje mezi projektantem a stavební firmou na stavbě
• Případné kompromisy si projektant se stavební firmou vyřeší interně
• Intenzivní příprava zakázky zadavatelem reflektuje jeho reálné potřeby,
předejde se investičním akcím, na které investor ve výsledku nemá.
• AS je součásti systematického postupu PDB pro novostavby
• Doposud nestandardizované zadávací podmínky ve srovnání s běžnými
soutěžními podmínkami dle vzoru ČKA – aktuálně ČKA pracuje na jednotném
vzoru použitelném i pro soutěž v rámci PDB.

DOTAZY?

DĚKUJI ZA POZORNOST

