SOUTĚŽ O NÁVRH
NA „PLÁN VYUŽITÍ CENTRA OBCE VELKÉ PŘÍLEPY“

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY

OBEC VELKÉ PŘÍLPY
Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

vyhlašuje

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ),
v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012, občanský zákoník,

SOUTĚŽ O NÁVRH
MALÉHO ROZSAHU
PLÁN VYUŽITÍ CENTRA OBCE VELKÉ PŘÍLEPY

a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky
Velké Přílepy, dne 28.3.2018
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VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE
2.1

Vyhlašovatel / zadavatel
Název/Jméno:
Sídlo/Adresa:
Tel/fax:
E-mail:
www:
IČ:
DIČ:

Obec Velké Přílepy
Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy
(+420) 220 930 535
podatelna@velke-prilepy.cz
http://www.velke-prilepy.cz/
00241806
CZ00241806

Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele:

2.2

Věra Čermáková, starostka

Zpracovatel Soutěžních podmínek
Jméno/Název:
Petronium s.r.o.
Adresa/Sídlo:
Rud. Vaška 500, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Korespondenční adresa: Mládežnická 3062/4, 106 00 Praha 10
IČ:
29304601
Tel/fax:
(+420) 605 942 921
E-mail:
info@petrjakubicek.cz
www:
http://www.petrjakubicek.cz/
Zastoupený:

2.3

Sekretář soutěže
Jméno/Název:
Adresa/Sídlo:
Tel/fax:
E-mail:

2.4

Ing. Eva Aulická
Obec Velké Přílepy, Stavební úřad
734 300 197
aulicka@velke-prilepy.cz

Přezkušovatel soutěžních návrhů
Jméno/Název:

3

Ing. Petr Jakubíček, Ph.D., tel.: (+420) 605 942 921

Ing. Petr Jakubíček, Ph.D.

PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE
3.1 Předmět soutěže
Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-urbanistického, projektového návrhu „Plán
využití centra obce Velké Přílepy“ s důrazem na řešení úprav vlastní plochy náměstí
a určení prostorového a hmotového řešení. Účelem soutěže je definice a budoucí postupné
vybudování nového centra obce tak, aby se stalo integrální součástí obce a centrem života
v rostoucí obci v blízkosti Prahy. Cíle soutěže o návrh jsou:
1. Vytvoření jednotlivých zón centra obce s vyznačením jejich linií. Projektant zakreslí
hranice staveb občanské vybavenosti, linie chodníků, silnic, náměstí, umístění
zelených prvků a drobné architektury v řešeném území v centru obce. Současně
v návrhu bude projektant definovat také hlavní hmotové charakteristiky jednotlivých
zón (u budov podlažnost budov a typ střech, u chodníků a silnic typ povrchu) a jejich
funkční využití.
2. Návrh umístění, vzhledu, půdorysy, pohledy a vizualizace tělocvičny. Budova
budoucí tělocvičny je plánovaná jako víceúčelová, její součástí by měla být velká
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tělocvična pro žáky ZŠ s využitím pro občany obce v odpoledních hodinách formou
pronájmu. Velká tělocvična bude mít herní plochu 28 x 16 m, min 7 m světlé výšky
(vyhláška č. 268/2009 Sb.). Projektant navrhne také budovu malé tělocvičny, min. 4
šatny se sprchami, zázemí pro nářadí tělocvičny, vhodné parkovací plochy. Velikost
hrací plochy tělocvičny vychází z min. rozměrů jednotlivých hřišť, které jsou uvedena
v tabulce č. 1.
Tabulka 1: Minimální velikosti hrací plochy hřišť u jednotlivých míčových sportů
Hřiště
Délka v m
Šířka v m
Výška v m
Házená

40

20

Florbal

36

18

Basketbal

26

14

Futsal

25

15

Tenis

23,77

8,23 / 10,97 (čtyřhra)

Volejbal

18

9

Nohejbal

18

9

13,40

5,18 / 6,1 (čtyřhra)

Badminton

7
7

Z tabulky je zjevné, že mimo házené a florbalu, které nebudou mít oficiální velikost hřiště,
půjde ve velké tělocvičně hrát většina míčových sportů na oficiálních velikostech hrací plochy.
U tělocvičny bude návrh hodnocen kvalitou umístění do prostoru, s ohledem na způsob řešení
napojení na budovu ZŠ č.p.740, umístěním šaten, malé tělocvičny, příjezdu a parkovacích
ploch. Podstatné pro hodnocení bude i možnost etapizace výstavby (velká a malá
tělocvična/sál) z důvodu nejistých finančních prostředků.
Součástí územního řešení centra obce a budoucího náměstí je návrh dopravy, zelených
ploch a schématický návrh sítí (bez požadavku na přesnost). Řešené území a budoucí
plánované náměstí ukazuje obrázek 1. Budoucí zástavba bude naznačena bílými krychličkami
(s typem střechy), jen budova tělocvičny velké i malé a jejich zázemí bude mít konkrétní návrh
s vizualizací. Vyhlašovatel soutěže očekává vytvoření nového budoucího plánovaného
náměstí se správními budovami a obchody, parkovišti, zelenými plochami, zásobovacími
trasami a případně i drobnou architekturou s možným vodním prvkem. Architekt by měl řešit
budoucí provoz náměstí, pamatovat na zásobování budoucích obchodů na náměstí, měl by
vyřešit dopravu v klidu s ohledem na navržené funkční využití včetně dopravy z a na náměstí.
Návrh bude respektovat umístění a funkčnost stávající studny na pozemku parc.č. 53/1 v k.ú.
Kamýk u Velkých Přílep.
Vyhlašovatel soutěže upozorňuje na hlavní podklady k soutěži, které jsou uvedeny v části 6.1.
Zde především upozorňuje vyhlašovatel soutěže na majetkové poměry, které by měl
projektant respektovat, tj. celé územní řešení by mělo být na pozemních obce. Majetkové
poměry a schválený územní plán zjistí projektant na: https://velke-prilepy.obce.gepro.cz/#/
Vyhlašovatel soutěže dále upozorňuje na hlavní podstatné poklady ke zpracování soutěžních
návrhů.
1) V současné době se vzniká nový územní plán obce, který lze nalézt v celé podobě na
http://www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-a-rp-obce-orpcernosice/projednavane/velke-prilepy/.
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2) Obec má zpracován strategický plán rozvoje, který obsahuje i plánované budoucí
investice obce a který je k dispozici na http://www.velke-prilepy.cz/strategicky-planobce/.
3) Středočeský kraj připravuje stavbu komunikace nadmístního významu, která bude
míjet Velké Přílepy na severozápadě. Jde o komunikaci „Přeložka silnice II/240 (R7D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnicí D8 a silnicí II. třídy č. II/101“. V současnosti
probíhá zpracování dokumentace k EIA. Účastník se s dokumentací může seznámit na
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1945.
4) Obec má zpracovánu studii a rozpočet na polyfunkční objekt č.p. 130, kde bude
v budoucnu umístěn obecní úřad, školní klub a školní kuchyně pro ZŠ Velké Přílepy.
Studie je součástí dokumentace a je ke stažení na profilu zadavatele.
Vyhlašovatel soutěže očekává, že se s těmito dokumenty účastník seznámí a zapracuje je do
svého návrhu řešení centra obce.
Obrázek 1: Řešené území (plná čára) a umístění budoucího náměstí (čárkovaně). Šedé plochy jsou
pozemky ve vlastnictví obce (zadavatele). Žluté kolečko je studna, momentálně nevyužívaná.

Součástí územního řešení centra obce je i dopravní situace. Projektant by měl do svého
řešení zapracovat zklidnění hlavní dopravní trasy obcí ulicí Pražská (silnice II. třídy č. 240).
Dále umístění světelné křižovatky a přechodů pro chodce na ulici Pražská podle dopravní
studie a DUR (v podkladech). Součástí řešení architekta budou i zastávky autobusu
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a manipulační plocha MHD. Výstupem by měl být návrh centra obce obsahující tyto budoucí
komunikace a jejich úpravy.
Poznámka: Budoucí zklidnění dopravy by mělo přinést i plánované napojení ulic v okolí
Roztocké na ulici Pražskou, které odvede z centra další dopravu z bývalého H-Systému, aniž
by lidé museli zajíždět do centra (pojedou napřímo).
Soutěžní podmínky umožňují zakomponování Podmoráňského potoka do
architektonické kompozice řešeného prostoru. S možností odkrytí jeho zatrubněné
části na pozemcích parc.č. 53/1, 61/13, 61/15 a 243/3. Na západní straně zastavěného
území obce se nachází prameniště Podmoráňského potoka, který teče na východ a je z velké
části zaústěn do země. Na náměstí je možné umístit vodní prvek (kašna, vodní schody,
apod.).
Hodnocení návrhů včetně hodnocení dílčích hodnotících kritérií je v části 10.
Pro ilustraci architektů uvádíme ještě zájmová místa obce v řešené oblasti. Jde o správní
budovy a budovy v zájmu obce.
Obrázek 2: Správní budovy a budovy v zájmu obce
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Předmětem soutěže je:
1) Územní projektový návrh na řešené územní, který se v podstatě shoduje s plochou
RP1 (plochy pro zpracování regulačního plánu) ze současně schvalovaného územního
plánu obce Velké Přílepy, bez jeho jihovýchodní části od ulice Roztocká dále. Autor
vítězného návrhu bude mít možnost dále spolupracovat při vytváření regulačního
plánu.
2) Architektonický návrh tělocvičny ZŠ Velké Přílepy, který bude obsahovat umístění,
vzhled, půdorysy, pohledy a vizualizace. Autor vítězného návrhu bude mít možnost
vytvářet další stupně projektové dokumentace.
Návrhy musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele (viz 10.2 Kritéria hodnocení)
a musí být proveditelné.
3.2 Účel a poslání soutěže
Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která
splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních
podkladech.
Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnout o vítězi a následně nepokračovat v dalších
výkonových fázích např. z důvodu záporného stanoviska občanů obce či zastupitelů
k uvedenému projektovému záměru. Zadavatel si však současně vyhrazuje právo po
schválení zastupitelů následně zadat zakázku na zpracování dalších stupňů projektové
dokumentace v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 63 odst. 3 a § 65 Zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ). Do jednacího řízení bez uveřejnění
bude vyzván vítěz či vítězové soutěže o návrh. Pokud by vítěz či vítězové odmítl jednat, budou
vyzváni postupně další účastníci dle pořadí.
4

DRUH SOUTĚŽE A ZPŮSOB JEJÍHO VYHLÁŠENÍ
4.1 Druh soutěže
4.1.1 Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projektová.
4.1.2 Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako architektonicko-urbanistická.
4.1.3 Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako otevřená (§145 ZZVZ) veřejná.
4.1.4 Podle počtu vyhlášených kol se soutěž vyhlašuje jako jednokolová.
4.1.5 Podle § 144 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jde
o otevřenou soutěž.
4.2

Způsob vyhlášení soutěže
Soutěž bude vyhlášena na profilu zadavatele (http://www.velke-prilepy.cz/verejnezakazky/aktivni/). Dále budou přímo osloveni alespoň 3 účastníci.

4.3

Náležitosti oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a vyhlášení
výsledků soutěže
4.3.1 Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže
rozesláním protokolu o průběhu soutěže
a) e-mailem – na email uvedený v návrhu účastníka;
b) do datové schránky (u soutěžících, kteří budou preferovat poslání do datové schránky
a uvedou údaje k datové schránce v obálce AUTOR).
4.3.2 Výsledek soutěže zveřejní vyhlašovatel obdobným způsobem, jakým vyhlásil soutěž samu.
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4.4

5

Jazyk soutěže
Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu
proto musí být vyhotoveny v českém jazyce.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
5.1

Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, které
splňují tyto další podmínky:
a) jsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropského
hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace a mají své sídlo v České republice
nebo v některém z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské
konfederace;
b) nezúčastnili se definování předmětu soutěže a jejího vypsání;
c) nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem
soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže;
d) nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními
nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu
soutěže a vypsání této soutěže nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře
poroty, přezkušovatele soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže,
pokud tito budou uvedení v soutěžních podmínkách; tento požadavek se vztahuje i na
členy zastupitelských a správních orgánů;
e) splňují základní kvalifikační kritéria podle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (likvidace, konkurs, daňové nedoplatky, pravomocné odsouzení pro
trestný čin nebo disciplinární opatření);
f) jsou autorizovanými architekty se všeobecnou působností (A0) nebo jsou
autorizovanými architekty v oboru architektura (A1) nebo územní plánování (A2) nebo
krajinářská architektura (A3) podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných inženýrů a techniků činných ve
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, případně autorizovanými architekty podle
práva příslušného členského státu Evropského hospodářského prostoru, jehož je
občanem nebo v němž má své sídlo;

5.2

Podmínky průkazu kvalifikačních předpokladů

5.2.1 Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených v odstavci 5.1 čestným
prohlášením vloženým do obálky nadepsané „Autor“ (viz příloha č. 2 a odstavec 7.5 těchto
soutěžních podmínek).
5.2.2 Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže více fyzických osob ve sdružení, musí
každý z členů sdružení splňovat podmínky uvedené v odst. 5.1 písm. a) až e) a alespoň
jeden člen musí splňovat podmínky uvedené v odst. 5.1 písm. f).
5.2.3 Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže právnická osoba, musí tato právnická
osoba splňovat podmínky výslovně popsané v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě v platném znění, v části třetí tohoto zákona, pokud jde o účast autorizovaných
osob v těchto společnostech, a to v oborech dle odstavce 5.1.f těchto Soutěžních
podmínek. V tomto případě pak prokazují odbornou způsobilost dle odstavce 5.1.f těchto
Soutěžních podmínek autorizované osoby zúčastněné ve statutárních orgánech dle zákona
360/1992 Sb. v platném znění.
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5.2.4 Každý účastník musí v případě výzvy k jednání o zadání zakázky po skončení soutěže
předložit vyhlašovateli soutěže originály listin nebo jejich úředně ověřené kopie dokládající
splnění podmínek uvedených v odstavci 5.1. písm. a), e) a f), a to ve lhůtě stanovené ve
výzvě.
5.2.5 Každý účastník si zajistí kvalifikační předpoklady na zpracování územní studie, územního
plánu a regulačního plánu. Zadavatel nebude v rámci soutěže tuto kvalifikaci prověřovat,
ale pokud by byl účastník vyhlášen vítězem, bude osloven na vypracování uvedených
podkladů. K tomuto datu pak musí prokázat autorizaci k provádění těchto činností.
5.3

Předkládané identifikační a kvalifikační doklady
Každý účastník předloží tyto podklady:
1. Identifikační údaje – vzor k vyplnění viz příloha č. 3.
2. Podepsané čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
a o ekonomické způsobilosti splnit veřejnou zakázku - vzor k vyplnění viz příloha
č. 2.
3. Výpis z obchodního rejstříku či jiné podobné evidence osvědčující oprávnění
k podnikání ne starší 90 dnů. Prostá kopie či výpis z internetu postačí.
4. Doklad o autorizaci ČKA u odpovědného architekta (jakákoli autorizace ČKA).
Postačí prostá kopie.
Veškeré identifikační údaje účastníka a doklady kvalifikace podle tohoto bodu budou
uvedeny ve zvláštní obálce AUTOR vložené do návrhu.

6

7

SOUTĚŽNÍ PODKLADY
6.1

Soutěžní podklady poskytované soutěžícím bezplatně
Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu *.doc, grafické
podklady ve formátech *.dgn, *.dwg, *.jpg, *.tif, *.pdf) a budou zveřejněny na profilu
zadavatele (http://www.velke-prilepy.cz/verejne-zakazky/aktivni/). Hlavní podklady s odkazy
jsou též uvedeny v části 3.1 těchto soutěžních podmínek.

6.2

Prohlídka řešené lokality
Řešený prostor je veřejně přístupným místem. Organizovaná prohlídka bude pořádána
25.04.2018 v 10:00 hod. Sraz u obecního úřadu, čekací doba 15 min.

6.3

Vyzvednutí soutěžních podmínek a podkladů
Soutěžní podmínky a podklady lze stáhnout z profilu zadavatele.

POŽADOVANÉ ZÁVAZNÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH, ZÁVAZNÁ
GRAFICKÁ ČI JINÁ ÚPRAVA
7.1

Za závazné části návrhu účastníka soutěže se považuje:
a) grafická část
b) textová část
c) digitální část
d) obálka s nadpisem „autor“
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7.2

Grafická část

7. 2. 1 Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat nejméně:
a) Situaci řešeného území včetně zákresu jednotlivých zón (stavební, parkovací,
dopravní, zelené plochy, případně drobná architektura s vodním prvkem) a jejich
hranic v měřítku 1 : 500.
b) Vizualizace řešeného území včetně budoucího vzhledu náměstí s vloženými
budovami (bílé kvádry); tento model bude vytištěn alespoň v jednom celkovém
pohledu na řešené území a v jednom pohledu pouze na řešené náměstí,
přičemž alespoň jeden bude zobrazovat navrženou budovu tělocvičny u ZŠ (tu
již s konkrétním vizuálním návrhem). Měřítko tisku zvolí architekt optimálně podle
vypovídací schopnosti daného pohledu i vzhledem k bodu 7.2.2.
c) Půdorysy a pohledy tělocvičny.
d) Dopravní řešení dané lokality v měřítku 1:500.
e) Orientační zákres sítí navrhovaného řešení (elektřina, voda pitná, voda odpadní,
dešťová kanalizace) v měřítku 1:500, bez vyššího nároku na přesnost, jen
orientační zákres vedení, lze zakreslit bez šachet.
7. 2. 2 Grafická část uvedená v bodech 7.2.1 a), 7.2.1. b), 7.2.1. c) bude provedena ve formátu
70x100 cm nastojato a bude nalepena na jednom až dvou panelech z lehkého materiálu
pro výstavní účely tloušťky 5 mm (např. Kapaplast nebo Forex). Ostatní části budou prostě
vytištěny na papír (výkresy). Každý výkres bude označen způsobem uvedeným v odst. 8.1
těchto soutěžních podmínek. Architekt může změnit velikost obrázků na panelech tak, aby
měly vypovídací schopnost a současně aby se všechny obrázky na uvedené panely vešly.
7.3

Textová část

7. 3. 1 Textová část bude obsahovat stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení,
zaměřené zejména na
a) zdůvodnění zvoleného celkového řešení náměstí a celkové koncepce řešeného
území,
b) koncepce dopravy a dopravy v klidu řešeného území a napojení dopravy přes obec,
c) koncepce zelených zón, odpočinkových zón a potoka
d) navrhovaná (doporučená) funkční náplň objektů na náměstí (správní budovy,
obchody, apod.),
e) zdůvodnění architektonického návrhu tělocvičny s ohledem na její využití jak žáky
školy, tak veřejností,
f) seznam výkresů grafické části, označených názvem výkresu a jeho pořadovým
číslem, a dalších částí soutěžního návrhu označených názvem části a navazujícími
pořadovými čísly.
g) Vyplněné tabulky 3 a 4 (Bilanční tabulka investiční náročnosti prací veřejného
zadavatele a Kalkulace nákladů za práce architekta)
7. 3. 2 Textová část bude předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve formátu A4. Její rozsah
v částech 7.3.1 a) až e) nepřesáhne 3 strany textu. Textová část bude označena způsobem
uvedeným v odst. 8.1. těchto soutěžních podmínek.
7.4

Digitální část

7. 4. 1 Soutěžící předá 1 × CD / DVD, obsahující:
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a) grafickou část ve formátu *.pdf (8268x11811 obrazových bodů při kvalitě 300 dpi) pro
publikování soutěžního návrhu,
b) textovou část ve formátu *.doc (bez použití caps lock),
c) vložený a účastníkem vyplněný .xls či .doc soubor s vyplněnými tabulkami dílčích
hodnotících kritérií „Hospodárnost“ a „Kalkulace nákladů za práce architekta“.
7. 4. 2 CD / DVD nosič s nadpisem „Plán využití centra obce Velké Přílepy“ bude vložen do obálky
„Autor“.
7.5

Obálka nadepsaná „Autor“

7. 5. 1 Obálka bude obsahovat následující dokumenty:
a) Dokumenty podle části 5.3.
b) Údaje účastníka/účastníků soutěže: informaci, kdo je účastníkem a kdo autorem/
autory návrhu, jména, adresy, vzájemný dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo
odměně, číslo bankovního spojení, popřípadě telefonní a faxová čísla, e-mailové
adresy (lze doplnit do přílohy č. 3).
c) Kontaktní osobu a adresu pro komunikaci se sekretariátem soutěže, popř. ID datové
schránky (lze doplnit do přílohy č. 3).
d) Jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky.
e) Podepsané prohlášení z přílohy č. 1 (v případě, že je účastníkem právnická osoba
nebo není účastník shodný s autorem).
f) Čestné prohlášení, že účastník, pokud jeho návrh zvítězí, má k návrhu zajištěn
dostatek oprávnění k tomu, aby mohl následně v jednacím řízení bez uveřejnění
uzavřít smlouvu o dílo na dopracování návrhu do úrovně projektové dokumentace
a aby podle ní pak mohla být následně realizována stavba (příloha č. 2).
g) CD / DVD nosič s nadpisem „Plán využití centra obce Velké Přílepy“.
h) Vytištěný soubor s vyplněnými tabulkami dílčích hodnotících kritérií „Hospodárnost“
a „Kalkulace nákladů za práce architekta“.
7. 5. 2 Obálka bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná a bude označena způsobem
uvedeným v odst. 8.1 těchto soutěžních podmínek.
8

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZNÝCH NÁLEŽITOSTECH ÚPRAVY SOUTĚŽNÍHO
NÁVRHU

8.1 Závazné označení návrhu a jeho částí
8.1.1 Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 7 těchto soutěžních podmínek (grafická
část (panely), textová část, obálka „Autor“) budou v pravém dolním rohu opatřeny rámečkem
3x3 cm, do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu.
8.1.2 Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 7 těchto soutěžních podmínek (grafická
část (panely), textová část, obálka „Autor“) budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem
3x3 cm, do kterého soutěžící umístí číslo dle seznamu příloh, který je součástí textové části.
8.1.3 Všechny části soutěžního návrhu uvedené v článku 7 těchto soutěžních podmínek (grafická
část (panely), textová část, obálka „Autor“) budou v dolní části uprostřed označeny textem
„Plán využití centra obce Velké Přílepy“.
8.2

Podmínky anonymity soutěžního návrhu
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8.2.1 Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami
výslovně uvedenými v těchto Soutěžních podmínkách) nesmí obsahovat podpis, heslo, ani
jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity.
8.2.2 Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou zasílaných
soutěžních návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele:
Obec Velké Přílepy
Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy
8.2.3 Pokud bude soutěžní návrh zasílán poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek z území
mimo Českou republiku, uvede účastník soutěže, vzhledem k nutnosti dodržení anonymity
odesilatele, jako adresu odesilatele adresu z části 8.2.2.
8.3

Obal návrhu

Všechny části návrhu (grafická část (panely), textová část, obálka „Autor“) budou vloženy do
tuhých desek v zalepeném a neporušeném obalu s nápisem „Plán využití centra obce Velké
Přílepy“.
9

ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

9.1 Přípustné způsoby předání soutěžních návrhů
9.1.1 Soutěžní návrhy lze odevzdat každou středu od 8:00 do 11:00 a od 13:00 do 17:00 hod.,
ideálně po předchozí telefonické domluvě se sekretářem soutěže (viz. 2.3). Po domluvě je
možné předat návrh i v jiný než uvedený termín.
9.1.2 V případě odeslání návrhu poštou nebo jinou veřejnou přepravou zásilek je odesílatel ve
vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen na výše uvedenou adresu zadavatele
ve stanovené lhůtě.
10 KRITÉRIA HODNOCENÍ
10.1 Předpokládaná cena veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota soutěže o návrh se stanoví jako podle § 16 ZZVZ jako součet cen a plateb
v soutěži o návrh a dále jako součet budoucích prací architekta na díle v dalších výkonových
fázích.


Odhad cen a plateb v rámci soutěže:
75 000 + 50 000 + 25 000 + 30 000 = 180 000,- Kč.



Odhad budoucích prací architekta na díle v dalších výkonových fázích:
Kalkulace byla provedena pro spolupráci na regulačním plánu obce a současně pro
další výkonové fáze prací architekta na tělocvičně (započitatelné náklady objektu 18 mil
Kč bez DPH). Odhadované náklady 850.000.- Kč.



Odhad výše honorářů členů poroty:
Pět zasedání poroty po 4 hodinách, 5 členů poroty, dojezdové náklady, celkem 55.000,Kč.
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Náklady administrace soutěže: 60.000,- Kč.

Celková předpokládaná cena je 1 145.500,- Kč.
10.2 Kritéria hodnocení
Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost návrhů.
Dílčí hodnotící kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují
dle váhy následně:
Tabulka 0: Dílčí hodnotící kritéria
Poř.
Dílčí hodnotící kritérium
č.

Váha v %

1

Kvalita návrhu tělocvičny.

20

2

Kvalita celkového řešení náměstí (řešení širších územních souvislostí,
proveditelnost).

10

3

Kvalita řešení dopravní situace včetně parkování.

10

4

Využití zeleně, vody, drobné architektury.

10

5

Hospodárnost (finanční přiměřenost zvoleného řešení porovnávaná
celkovou náročností výstavby a údržby).

45

6

Kalkulace nákladů za práce architekta (za další výkonové fáze).

5

Záměrem zadavatele je rovný podíl dílčích hodnotících kritérií ekonomických (50%)
a neekonomických, tj. číselně nevyjádřitelných (50%).
10.3 Číselně nevyjádřitelná kritéria
První čtyři dílčí hodnotící kritéria jsou číselně nevyjádřitelná. Každý porotce bude hodnotit
jejich vzájemný soulad i jejich jednotlivosti. Hodnocení provede každý porotce samostatně.
Číselně nevyjádřitelná kritéria budou hodnocena tak, že každý porotce přiřadí návrhu jeho
hodnotu v daném kritériu v procentech. Prostý průměr hodnocení jednotlivých porotců dá
výslednou bodovou hodnotu návrhu v daném číselně nevyjádřitelném dílčím hodnotícím
kritériu.
U tělocvičny bude návrh hodnocen kvalitou umístění do prostoru, vyřešením napojení na
budovu ZŠ č.p.740, umístěním šaten, malé tělocvičny, příjezdu a parkovacích ploch.
Podstatné pro hodnocení bude i možnost etapizace výstavby z důvodu nejistých finančních
prostředků.
U celkového řešení náměstí bude návrh hodnocen kvalitou umístění náměstí a napojením
na infrastrukturu, umístěním zelených ploch, řešením a zakomponováním dopravy včetně
dopravy v klidu, řešením vodoteče potoka, celkovou strukturou náměstí a jeho koncepce,
drobnými detaily malé architektury a vodních prvků. Zastavovací plán centra popsaný
v textové části nebo naznačený v grafické části by měl být rovněž součástí celkové
koncepce náměstí a bude hodnocen. Součástí hodnocení bude rovněž schématický návrh
vedení sítí a veřejného osvětlení.
U řešení dopravní situace včetně dopravy v klidu bude návrh hodnocen kvalitou řešení
okolní dopravy do budoucna, tj. jak moc architekt počítá se zklidněním dopravy v ulici
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Pražská, jak řeší autobusovou dopravu MHD, jakým způsobem na dopravu napojuje
náměstí, parkovací plochy na náměstí a v okolí. Součástí návrhu může být napřímení ulic
nebo naopak kruhové objezdy, pokud bude koncepce smysluplná.
U řešení využití zeleně, vody, drobné architektury bude návrh hodnocen kvalitou
napojení zelených ploch na park v západní části obce u pramene potoka, invektivním
využitím vody a jejím zapojením do života obce (klidová zóna, lavičky, zavedení vody na
náměstí, lávky, odklon toku, apod.), možnými plochami zeleně na náměstí. Součástí
hodnocení bude harmonie přírody a vznikajícího náměstí a drobná architektura.
10.4 Číselně vyjádřitelná (ekonomická) kritéria
Návrhy musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele v předpokládané výši
investičních nákladů. Odevzdáním soutěžního návrhu účastník soutěže deklaruje, že za
obvyklé ceny stavebních prací lze návrh realizovat za ceny, které stanovuje níže.
Očekává se, že účastníci soutěže budou hledat taková řešení, která povedou
k uvedeným nákladům nebo nákladům menším, a to především co nejúspornějším
uspořádáním navrženého prostoru a návrhem staveb s nízkou mírou údržby.
10.4.1 Dílčí hodnotící kritérium „Hospodárnost“
Každý účastník vyplní níže uvedenou tabulku očekávané investiční náročnosti akce.
Tabulka 0: Bilanční tabulka investiční náročnosti prací veřejného zadavatele
P.č.

Popis položky

MJ

Množství

Kč / MJ

a

b

c

d

e

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Úpravy podloží, zvýšení podloží, násypy, přesuny
zeminy pro úpravu území. Bez zemních prací u
budov, sítí, dopravy.
Stavba tělocvičny
Silnice a chodníky (bez parkovacích ploch
a náměstí).
Splašková kanalizace (jen řad bez přípojek).
Vodovod pitná voda (jen řad bez přípojek).
El. energie - jen hlavní kabel bez domovních
rozvodů a bez trafa.
Dešťová kanalizace.
Veřejné osvětlení – kabely.
Veřejné osvětlení - sloupy či výložníky.
Náměstí pevné plochy a parkovací plochy.
Náměstí zelené plochy.
Ostatní zelené plochy a parkové úpravy.
Úprava toku potoka.
Drobná architektura a ostatní (kašna, sochy,
atd.).
Celkem veřejná investice

Kč bez
DPH
f
f = d*e

m3

0

m3

0

m2

0

bm
bm

0
0

bm

0

bm
bm
ks
m2
m2
m2
bm

0
0
0
0
0
0
0

ks

0
0
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Jako zdroj dat pro porovnání doporučujeme stanovit ceny podle cen obvyklých na trhu
nebo podle cenových standardů ÚRS či RTS.
Hodnocení proběhne srovnatelným způsobem tak, aby nebyl znevýhodněn návrh více
„zaplněný“, tj. hodnocena bude část „Kč / MJ“. Použitá metoda hodnocení bude bodovací
metoda s vahami na stovkovém základě. Každé kritérium 1 až 14 bude mít stejnou váhu
5 bodů, jen váha kritéria „Stavba tělocvičny“ bude 35 bodů.
Na základě tabulky investiční náročnosti bude stanoveno pořadí v dílčím hodnotícím
kritériu „Hospodárnost“. Tabulku vyplní účastníci buď v xls nebo v doc souboru a bude
součástí CD / DVD vloženého do návrhu do obálky „Autor“. Současně tabulku účastníci
soutěže vytisknou a tabulku vloží do obálky „Autor“.
10.4.2 Dílčí hodnotící kritérium „Kalkulace nákladů za práce architekta“
Každý účastník vyplní níže uvedenou tabulku Kalkulace nákladů za práce architekta.
Tabulka 0: Kalkulace nákladů za práce architekta
P.č.
1
2
3

Popis položky
Základní práce architekta (regulační plán, výkonové fáze
na tělocvičně)
Inženýring prací (jednání s DOSS, se zadavatelem, účast
na zastupitelstvu)
Autorský dozor na stavbě (bude-li třeba)

MJ

Váha

Kč / MJ

hod

70

0

hod

20

0

hod

10

0

Hodnocena bude část „Kč / MJ“. Použitá metoda hodnocení bude bodovací metoda
s vahami na stovkovém základě. Každé kritérium má uvedenu váhu.
Hodinové sazby uvedené architektem jsou závazné do budoucna.
Na základě tabulky nákladů za práce architekta bude stanoveno pořadí v dílčím
hodnotícím kritériu „Kalkulace nákladů za práce architekta“. Tabulku vyplní účastníci buď
v xls nebo v doc souboru a bude součástí CD / DVD vloženého do návrhu do obálky
„Autor“. Současně tabulku účastníci soutěže vytisknou a tabulku vloží do obálky „Autor“.
10.5 Celková metoda hodnocení soutěže o návrh
Návrhy budou hodnoceny bodovací metodou s vahami na stovkovém základě. Číselně
vyjádřitelná kritéria budou hodnocena poměrově k nejvýhodnějšímu návrhu v daném
kritériu a poté vážena vahou. Číselně nevyjádřitelná kritéria budou hodnocena tak, že
každý porotce přiřadí návrhu jeho hodnotu v daném kritériu v procentech. Prostý průměr
hodnocení jednotlivých porotců dá výslednou bodovou hodnotu návrhu v daném číselně
nevyjádřitelném dílčím hodnotícím kritériu. Dále bude postupováno jako v případě číselně
vyjádřitelných dílčích hodnotících kritérií. Celkový součet bodů dosažených v jednotlivých
dílčích hodnotících kritériích rozhodne o vítězi soutěže.
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10.6 Důvody pro vyloučení ze soutěže
Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které
a) neodpovídají formálním požadavkům těchto Soutěžních podmínek,
b) nedošly v požadovaném termínu,
c) zřetelně ukazují na porušení anonymity,
d) odporují ZZVZ a budou vyloučeny z důvodu uvedeném v ZZVZ.
10.6.1 Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané formální
podmínky obsažené v těchto Soutěžních podmínkách je porota povinna dle § 10 odst. 6
Soutěžního řádu ČKA vyloučit z řádného posuzování. Takové návrhy mohou být posuzovány
pouze mimo soutěž a nemohou být oceněny.
10.6.2 Porota vyloučí z posuzování ty části soutěžního návrhu, které nebyly soutěžními
podmínkami požadovány.
11 POROTA A ODBORNÍ ZNALCI
11.1 Členové poroty
11.1.1 Řádní členové poroty
Jméno

Doc. akad. arch. Petr Kovář

Ing. arch. Daniela Fenclová

Mgr. A, Bc Jan Trejbal

Zaměstnavatel a typ práce

Závislost na zadavateli

Architekt, č. autorizace ČKA
455, autorizace se
všeobecnou působností,
Chýně

kvalifikovaný nezávislý
porotce dle § 148 ZZVZ

Architektka, č. autorizace
ČKA 800, autorizace se
všeobecnou působností
(A.0), Praha
Urbanista, Neolocator,
https://issuu.com/jan.trejbal,
pedagog na Akademii
výtvarných umění v Praze

kvalifikovaný nezávislý
porotce dle § 148 ZZVZ

Věra Čermáková

Starostka obce Velké Přílepy

Ing. Tomáš Hošek

Místostarosta obce Velké
Přílepy

kvalifikovaný nezávislý
porotce dle § 148 ZZVZ
nekvalifikovaný závislý
porotce dle § 148 ZZVZ
nekvalifikovaný závislý
porotce dle § 148 ZZVZ

11.1.2
Náhradníci poroty
Jeden náhradník s architektonickým vzděláním doporučený ČKA. Honorář členu komise
bude určen na ustanovující schůzi poroty, jinak 550 Kč / hod práce, 300 Kč / hod dojezdu
(náklady dopravy + čekací doba).
Jméno náhradníka
Ing. arch. Dora Kovářová

Zaměstnavatel a typ práce
Architektka, OSVČ

Závislost na zadavateli
kvalifikovaný nezávislý
porotce dle § 148 ZZVZ

11.2 Přizvaní odborní znalci
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Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání (dalších) odborných znalců pouze
s výslovným svolením vyhlašovatele.
12 CENY A ODMĚNY /NÁHRADY VÝLOH SPOJENÝCH S ÚČASTÍ V SOUTĚŽI
12.1 Ceny
1. cena se stanovuje ve výši:
2. cena se stanovuje ve výši:
3. cena se stanovuje ve výši:

75.000,- Kč
50.000,- Kč
25.000,- Kč

12.2 Odměny
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se
stanovuje k možnému rozdělení celková částka na odměny do výše 30.000,- Kč.
12.3 Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži
Další náhrady nebudou poskytovány. Bude-li soutěž zrušena před rozhodnutím poroty
podle § 149 odst. 4 ZZVZ, bude každý řádně podaný návrh odškodněn paušálně ve výši
15.000,-Kč. Právo na odškodnění nezískávají návrhy, které by při řádném průběhu soutěže
o návrh byly vyřazeny z hodnocení.
12.4 Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, popřípadě
neudělení některých cen a odměn
Za podmínek stanovených § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2 Soutěžního řádu ČKA může porota
rozhodnout o jiném rozdělení nebo neudělení cen, popřípadě o jiném rozdělení, popřípadě
neudělení odměn v plné výši. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do
Protokolu o průběhu soutěže.
12.5 Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži
12.5.1 Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10.000,-- Kč
budou podle § 36 odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění
pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem
podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů,
odvedena správci daně.
12.5.2 Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle zákona č.
586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši
a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.
13 ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE
13.1 Datum ustavující schůze poroty
14.03.2018, st, 15:00
13.2 Datum vyhlášení soutěže
3.4.2018
13.3 Dotazy
Dotazy je třeba podat písemně (e-mailem) k sekretáři soutěže.
Nejpozdější lhůta k podání dotazů soutěžícími
14.5.2018

str. 18 / 25

Soutěžní podmínky soutěže o návrh
Plán využití centra obce Velké Přílepy

Nejpozdější zasedání poroty k zodpovězení dotazů
16.5.2018, 10:00
Všechny dotazy a odpovědi budou zveřejněny na profilu zadavatele.
13.4 Datum odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími
Datum odevzdání soutěžních návrhů osobně, kurýrem nebo poštou (viz bod 8) se
stanovuje na 11.06.2018, 15:00.
13.5 Datum konání hodnotícího zasedání poroty
Datum prvního zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje předběžně na
dny 13.06.2018, 10:00.
13.6 Lhůta k oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu
Vyhlašovatel oznámí rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu všem účastníkům soutěže
rozesláním protokolu o průběhu soutěže do vlastních rukou, a to nejpozději do pěti
pracovních dnů od konečného rozhodnutí poroty.
Pokud bude v obálce „Autor“ uvedeno ID datové schránky, bude protokol o průběhu
soutěže zaslán do datové schránky a už nebude zasílán poštou.
13.7 Lhůta k proplacení cen a odměn /a náhrad nákladů spojených s účastí
v soutěži/k vrácení záloh na reprodukční náklady
Ceny, odměny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od rozhodnutí o výběru
nejvhodnějšího návrhu.
13.8 Lhůta k veřejné výstavě
Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se stanovuje nejpozději na dobu do tří
měsíců od oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu.
14 ŘEŠENÍ ROZPORŮ
14.1 Námitky
14.1.1 Každý účastník soutěže může do 15 dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o výběru
nejvhodnějšího návrhu podat vyhlašovateli soutěže zdůvodněné námitky vůči formálnímu
postupu poroty.
14.1.2 Námitky podává účastník soutěže (dále jen stěžovatel) písemně a musí v nich uvést, kdo je
podává, proti kterému postupu poroty či vyhlašovatele námitky směřují, v čem je spatřováno
porušení soutěžních podmínek a čeho se stěžovatel domáhá.
14.1.3 Vyhlašovatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení
námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv,
s uvedením důvodu. Vyhoví-li vyhlašovatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob
provedení nápravy a oznámí tuto skutečnost všem účastníkům soutěže. Pokud
vyhlašovatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti
podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele u Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže.
14.2 Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele
14.2.1 Návrh je nutné doručit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i vyhlašovateli do 10 dnů
od doručení rozhodnutí vyhlašovatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek,
pokud vyhlašovatel o námitkách nerozhodl.
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14.2.2 Náležitosti návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele a dalšího postupu
stěžovatele se řídí podle ustanovení § 241 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek.
15 KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
15.1 Souhlas vyhlašovatele, sekretáře, přezkušovatele, porotců a odborných znalců
s podmínkami soutěže
Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel, porotci
a odborní znalci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou
tyto Soutěžní podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít.
15.2 Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže
jakožto smlouvy a s rozhodnutími poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.
16 KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
16.1 Autorská práva soutěžících
Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy
publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.
16.2 Svolení k užití autorského díla
Ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb., drží autoři na svých návrzích poskytnutých
do soutěže osobnostní práva. Autoři návrhů poskytnutých do soutěže udělují vyhlašovateli
souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže.
Neoceněné a neodměněné návrhy budou po ukončení výstavy na požádání vráceny
autorům. Zadavatel si smí ponechat veškeré části návrhu mimo velkoformátových desek,
které je povinen vrátit, bude-li je autor chtít.
Autor díla poskytuje vyhlašovateli soutěže licenci k užití díla, s výjimkou dalšího prodeje.
Autorovi díla zůstávají zachována práva osobnostní (autorství díla, uvádění jeho jména
spolu s dílem). Autor díla je oprávněn užít dílo i jinde než jen u zadavatele. Z majetkových
práv získává zadavatel plnou licenci na jedno užití díla s výjimkou prodeje či pronájmu díla
či jeho části. Užitím autorského díla zadavatelem se rozumí zejména následné práce na
dalších výkonových fázích nebo použití díla jako podkladu pro realizaci (stavbu). Zadavatel
je oprávněn užít i část díla. Zadavatel je oprávněn provádět i změny díla.
Autor vítězného návrhu bude osloven jako první v jednacím řízení bez uveřejnění
k vypracování dalších výkonových fází návrhu za podmínek uvedených v návrhu,
rozhodne-li se zadavatel pokračovat v dalších výkonových fázích. V případech neprovedení
prací na dalších výkonových fázích či jejich částech v kvalitě a kvantitě podle dohody
smluvních stran, je oprávněn zadavatel písemně vyzvat autora díla k odstranění vad a
stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Uplyne-li lhůta marně, nebo nejsou-li vady díla
odstraněny či trvají-li jejich následky, je zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy k plnění
dalších výkonových fází od autora díla. Zadavatel je v takovém případě oprávněn zvolit si
jiného architekta, který dokončí práci po autorovi s tím, že autor díla je toto povinen strpět.
Autorská práva majetkové licence stále nese zadavatel a nový architekt může bez
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jakýchkoli překážek a plateb za autorská práva autorovi díla celé dílo dokončit. Autor díla
nemá v takovém případě právo na žádné platby za licenci k dílu.
16.3 Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí
a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.
16.4 Závazek vyhlašovatele uspořádat výstavu soutěžních návrhů
Vyhlašovatel se zavazuje uspořádat do tří měsíců po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou
výstavu všech soutěžních návrhů v rozsahu stanoveném v těchto Soutěžních podmínkách.
16.5 Protokol o průběhu soutěže
16.5.1 Ze všech zasedání poroty bude pořizovat sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená
předsedou poroty, protokol o průběhu soutěže, jehož správnost ověří svým podpisem všichni
členové poroty a potvrzuje osoba zapisující.
16.5.2 Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména zápisy z jednání poroty včetně hlasování,
rozhodnutí o vyloučení návrhů ze soutěže, seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů,
posouzení všech soutěžních návrhů, rozhodnutí o výběru nejvhodnějších návrhů a stanovení
jejich pořadí, rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně jeho zdůvodnění
a prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty. Protokol stvrdí na závěr svým podpisem
všichni řádní členové poroty a předají jej vyhlašovateli.
16.5.3 Do protokolu o průběhu soutěže mohou být zaznamenány odlišné názory členů poroty,
jestliže o to tito členové výslovně požádají.
16.5.4 Kopii Protokolu o průběhu soutěže spolu s rozhodnutím o výběru nejvhodnějšího návrhu
rozešle vyhlašovatel všem účastníkům soutěže (do vlastních rukou), a zároveň na vědomí
České komoře architektů.
17 USTANOVENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH SOUTĚŽE A SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH
PODMÍNEK
17.1 Právní předpisy, podle nichž se soutěž koná
Architektonická soutěž byla vyhlášena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů.
17.2 Odsouhlasení Soutěžních podmínek členy poroty a Českou komorou architektů
Před vyhlášením soutěže byly Soutěžní podmínky odsouhlaseny porotou na její ustavující
schůzi. Písemné doklady jsou přiloženy/jsou k nahlédnutí u vyhlašovatele/u sekretáře
poroty.
18 SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
Tyto Soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na ustavující schůzi poroty,
konané 14.03.2018, 15:00.
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Tyto Soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem 16.3.2018.
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19 PŘÍLOHA Č. 1: PROHLÁŠENÍ O AUTORSTVÍ

Prohlášení o právním vztahu účastníka (PO) a autora / prohlášení o autorství

Účastník prohlašuje, že autorem soutěžního návrhu ve smyslu §5 zákona č. 121/2000 Sb.
(autorský zákon) je
……………………………………………………………………………………………………………
Právní povaha vztahu mezi účastníkem a autorem je (prosím, zaškrtněte)
a/ statutární orgán ve smyslu §85, §101§, §133 a §191 zákona č.513/1991 Sb. (obchodní
zákoník)
b/ zaměstnanecký poměr ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)
c/ jiný smluvně založený vztah (prosím, specifikujte)
………………………………………………………………………………………………………

……………………………
PODPIS
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PŘÍLOHA Č. 2 – VZOR KRYCÍHO LISTU NÁVRHU ÚČASTNÍKA

Krycí list návrhu účastníka v soutěži o návrh
„Plán využití centra obce Velké Přílepy “

Zadavatel:

Obec Velké Přílepy, Pražská 162, 252 64 Velké Přílepy

Účastník:
(obchodní firma nebo název)

………………………………………………………….

Sídlo účastníka:
(v případě fyzické osoby bydliště)

………………………………………………………….

IČ účastníka:

………………………………………………………….

Počet stran návrhu:

Tištěných A4:

……………

Panelů:

……………

Tištěných map:

……………

Čestně prohlašujeme, že:






Jsme vázáni celým obsahem návrhu po celou dobu běhu zadávací lhůty, tj. do 30.10.2018,
a že poskytujeme souhlas zadavateli k ověření skutečností, které jsou součástí návrhu. Tento
souhlas slouží zároveň jako plná moc pro orgány státní správy a územní samosprávy vedoucí
o účastníkovi údaje, které jsou předmětem tohoto návrhu, že tyto údaje mohou volně
poskytnout zadavateli pro účely veřejné zakázky k ověření údajů v návrhu účastníka
obsažených (např. formou výpisu apod.).
Splňujeme kvalifikační předpoklady uvedené v části 5 Soutěžních podmínek zadavatele.
Jsme ekonomicky způsobilí splnit veřejnou zakázku.
Pokud náš návrh zvítězí, máme k návrhu zajištěn dostatek oprávnění k tomu, abychom mohli
následně v jednacím řízení bez uveřejnění uzavřít smlouvu o dílo na dopracování návrhu do
úrovně projektové dokumentace tak, aby podle ní pak mohla být následně realizována stavba.

V ……………………… dne ………………………

……………………………………………….
Razítko a podpis účastníka – osoby
oprávněné jednat jménem či za účastníka
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PŘÍLOHA Č. 3 – VZOR IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ ÚČASTNÍKA

Identifikační údaje účastníka v soutěži o návrh
„Plán využití centra obce Velké Přílepy“

Údaje o účastníkovi
Jméno účastníka:
Sídlo účastníka:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
www stránky účastníka:
Statutární orgán účastníka*:
Jméno, titul a RČ člena č.1 statut. orgánu
Jméno, titul a RČ člena č.2 statut. orgánu
Jméno, titul a RČ člena č.3 statut. orgánu
Způsob podpisu za společnost (Např. z výpisu
z obchodního rejstříku):
Kontaktní osoba oprávněná jednat za
účastníka ve věci soutěže o návrh
Jméno, titul a RČ
Mobil
Email
Pozice ve firmě účastníka
Banka a číslo účtu**:

Údaje o autorech návrhu a procentu jejich autorství
Autor návrhu č. 1, typ prací a procento
autorství*
Autor návrhu č. 2, typ prací a procento
autorství*
Autor návrhu č. 3, typ prací a procento
autorství*
* účastník přidá či ubere tolik řádků, kolik je potřeba podle počtu členů statutárního orgánu či autorů
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