SOUT ŽNÍ PODMÍNKY

OTEV ENÉ JEDNOFÁZOVÉ PROJEKTOVÉ SOUT ŽE O NÁVRH

„MARIÁNSKÉ NÁM STÍ V UHERSKÉM BROD “

M STO UHERSKÝ BROD

vyhlašuje

v souladu se zákonem . 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále „Zákon“),
v souladu se Sout žním ádem

eské komory architekt ze dne 24. dubna 1993, v platném zn ní (dále
„Sout žní ád“),

v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), v platném
zn ní,
v souladu se zákonem . 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt a o výkonu povolání
autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb , v platném zn ní (dále „Zákon o výkonu povolání“),
s p ihlédnutím k ustanovením § 1772 až 1779 zákona . 89/2012 Sb., ob anského zákoníku

OTEV ENOU JEDNOFÁZOVOU PROJEKTOVOU SOUT Ž O NÁVRH
„MARIÁNSKÉ NÁM STÍ V UHERSKÉM BROD “

a vydává tyto sout žní podmínky
V Uherském Brod dne 10.2.2020

OBSAH SOUT ŽNÍCH PODMÍNEK
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ZADAVATEL, POROTA, P IZVANÍ ODBORNÍCI A POMOCNÉ ORGÁNY POROTY

1.1

Zadavatel
Název: M STO UHERSKÝ BROD
Sídlo/Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
I : 00291463
DI : CZ00291463
Zplnomocn ný zástupce zadavatele: Ing. Jan Hrdý, místostarosta
Tel.: +420 572 805 203
E-mail: jan.hrdy@ub.cz

1.2

Zpracovatel sout žních podmínek
Jméno/Název: M sto Uherský Brod, Odbor rozvoje m sta
Adresa/Sídlo: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
I : 00291463
Tel.: +420 572 805 238
E-mail: helena.viskova@ub.cz

1.3

Internetové stránky sout že
https://profily.proebiz.com/profile/00291463
https://www.ub.cz/marianskenamesti

1.4

Internetová adresa pro dotazy k sout ži
elektronický nástroj: http://www.kdv.cz/ub-mci/.

1.5

Porota

1.5.1

ádní lenové závislí
Ing. Ferdinand Kubáník; starosta m sta Uherský Brod
Ing. Jan Hrdý; místostarosta m sta Uherský Brod

1.5.2

ádní lenové nezávislí
Ing. arch. Jaroslav Wertig; Praha
MgA. Svatopluk Sláde ek; Brno
Ing. arch. Eva Eichlerová; Brno

1.5.3

Náhradníci závislí
Ing. Petr Vrána; místostarosta m sta Uherský Brod
Mgr. David Surý; ur ený len rady m sta Uherský Brod

1.5.4

Náhradníci nezávislí
Ing. arch. Marek Balon; Praha
Ing. arch. Lucie Delongová; Praha
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1.6

P izvaní odborníci
Porota m že po p edchozím souhlasu zadavatele p izvat odborníky, kte í se ú astní t ch ástí
jednání poroty, k nimž byli p izvání, avšak pouze s hlasem poradním:
zástupce z NPÚ ÚOP Krom íž jakožto odborníka na památkovou pé i,
zástupce Odboru rozvoje m sta pro posouzení stavebních a dopravních ízení,
zástupce Odboru rozvoje m sta pro posouzení záležitostí sídelní zelen ,
zástupce Odboru rozvoje m sta pro posouzení realizace investi ních akcí M sta Uherský
Brod /externího specialistu pro posouzení ekonomických parametr ,

1.6.1

1.7

Porota m že v pr b hu sout že požádat zadavatele o p izvání dalších odborník .

Sekretá sout že
Jméno: Ing. arch. Helena Víšková
Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Tel.: +420 572 805 238
E-mail: helena.viskova@ub.cz

1.8

P ezkušovatel sout žních návrh
Jméno: Ing. arch. Helena Víšková
Adresa: Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod
Tel.: +420 572 805 238
E-mail: helena.viskova@ub.cz
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2

2.1

P EDM T SOUT ŽE A SOUT ŽNÍ ZADÁNÍ

P edm t sout že
P edm tem sout že je návrh architektonického ešení prostoru a zlepšení parametr užitnosti
a obytnosti Mariánského nám stí a jeho okolí v Uherském Brod . Zadavatel hledá koncepci dopravy,
m stské zelen , a m stského mobiliá e s respektem k urbanistickému vývoji centra významného
historického m sta a jeho pam tihodnostem. Cílem je zatraktivnit Mariánské nám stí pro delší a
ast jší pobyt obyvatel i návšt vník . Klí ovým tématem je hledání nových možností, jak moderními
zp soby vytvo it zázemí pro aktivity kulturní, obchodní, ale zejména spole enské. Propojení aktivit a
potkávání, sdílení ve ejného prostoru se zohledn ním princip udržitelného rozvoje. Sout ž zárove
prov í širší vazby v území a zapojení ešeného území do organizmu m sta.
M sto o ekává p edevším:

2.2

-

Vytvo ení kvalitního ve ejného prostoru

-

Prov ení po tu a umíst ní po tu zastávek MHD

-

Prov ení kapacity parkovacích a odstavných stání

-

Kultivaci zadního traktu a revitalizaci požárního úniku Domu kultury

Sout žní zadání
2.2.1

Sout žní zadání je podrobn ji definováno P ílohou P01 sout žních podmínek - P01 Zadání
architektonické sout že „MARIÁNSKÉ NÁM STÍ V UHERSKÉM BROD “

2.2.2

Požadavky uvedené v odst.2.2.1 jsou stanoveny jako doporu ující a jejich nedodržení není
d vodem k vy azení návrhu z posuzování a vylou ení ú astníka ze sout že. Kvalita
a komplexnost zapracování t chto požadavk do sout žního návrhu bude p edm tem
hodnocení poroty v rámci kritérií uvedených v odst. 7.1.

2.2.3

Za podmínek § 10 odst. 7 Sout žního ádu mohou být vy azené návrhy posuzovány mimo
sout ž a mohou získat zvláštní odm nu.
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3
3.1

3.2

DRUH A Ú EL SOUT ŽE, SPECIFIKACE NÁSLEDNÉ ZAKÁZKY
Druh sout že
3.1.1

Podle p edm tu ešení se sout ž vyhlašuje jako architektonická.

3.1.2

Podle okruhu ú astník se sout ž vyhlašuje jako otev ená.

3.1.3

Podle po tu vyhlášených fází se sout ž vyhlašuje jako jednofázová.

3.1.4

Podle zám ru ešení se sout ž vyhlašuje jako projektová.

3.1.5

Sout ž je anonymní.

Ú el a poslání sout že
3.2.1

Ú elem a posláním sout že je nalézt a ocenit nejvhodn jší ešení p edm tu sout že, které
splní požadavky zadavatele obsažené v t chto sout žních podmínkách a v sout žních
podkladech, a vybrat ú astníky, s nimiž bude v jednacím ízení bez uve ejn ní v souladu
s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „J BU“) zadavatel jednat o možnosti
zadání následné zakázky dle odst. 3.3 t chto sout žních podmínek.

3.2.2

Zadavatel

a) vyzve k jednání nejprve dodavatele, jehož návrh se umístí na nejvýše ocen ném míst , a pokud
s ním dojedná uzav ení smlouvy, jednání ukon í;
b) v p ípad že v jednání podle písm. a) nedojde k dohod o uzav ení smlouvy, vyzve k jednání
dodavatele, jehož návrh se umístí na druhém nejvýše ocen ném míst , a pokud s ním dojedná
uzav ení smlouvy, jednání ukon í;
c) v p ípad že ani v jednání podle písm. b) nedojde k dohod o uzav ení smlouvy, vyzve k jednání
o uzav ení smlouvy dodavatele, jehož návrh se umístí na t etím nejvýše ocen ném míst , a po
jednání s tímto ú astníkem J BU ukon í.

3.3

Specifikace následné zakázky
3.3.1

Zadavatel má v úmyslu jednat o možnosti zadat na základ výsledk sout že a jednacího
ízení bez uve ejn ní zakázku na zpracování projektové dokumentace na ešené území
v rozsahu na vypracování projektové dokumentace a ostatních služeb architekta pro projekt
revitalizace území, které je definováno takto:
prostor Mariánského nám stí (p. . 6490/1, p. . 6452/6, p. . 6490/18, p. . 6490/23) mimo
D m Kultury (p. . 34, p. . 214/5) Prostor p ilehlých ulic v jihovýchodním rohu ulice
Kaunicova III/49715 (p. . 6490/20) a v jihozápadním ulice Hradiš ská III/49714
(p. . 6490/13, p. . 6490/4, p. . 6490/12). V centrální poloze ze severní strany ústí
do ešeného území nám stí ulice P emysla Otakara II. (p. 6469/10). Sou ástí území
je severozápadním nároží ulice Karla IV. (p. . 6490/15) a ulice Ptylova (p. .
6490/14).
Za Domem kultury pak nároží ulic Boženy N mcové a Mikoláše Alše (p. . 6490/3,
p. . 6490/19) vše v k. ú. Uherský Brod, obec Uherský Brod v tomto rozsahu:

a) prezentace na ve ejném plánovacím setkání (návrh bude projednán s ve ejností na
ve ejném plánovacím setkání po uzav ení smlouvy mezi zpracovatelem a zadavatelem, výstupy
ze zapojení ve ejnosti budou po konzultaci se zadavatelem zapracovány do istopisu
architektonické studie);
b) dopracování istopisu architektonické studie na základ výstup z ve ejné prezentace a besed,
p ipomínek m sta Uherský Brod a dalších dot ených orgán ;
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c) spolupráce p i zapojení široké ve ejnosti do p ípravné i realiza ní ásti projektu;
d) slou ené dokumentace k územnímu a stavebnímu ízení (DUR + DSP);
e) dokumentace pro provád ní stavby (DPS);
f)

výkon inženýrské innosti ve všech stupních PD;

g) podklady pro zadávací dokumentaci (výkresová dokumentace, výkaz vým r, rozpo et,
standardy);
h) zajišt ní sou innosti p i výb ru dodavatele stavby;
i)

výkon autorského dozoru

j)

sou innost se zadavatelem p i odstra ování vad a nedod lk a uvedení stavby do užívání;

k) vypracování projektu údržby, který bude obsahovat specifikaci pracovních operací udržovací
pé e v etn propo tu náklad .

3.3.2

P edpokládaný investi ní rozpo et na realizaci je 150 mil. K bez DPH. Rámcová úvaha
zadavatele o odhadovaných nákladech je 100 mil. K bez DPH na realizaci ve ejných
prostranství, úpravy Domu kultury, a 50 mil. K bez DPH pro p ípadné podzemní stavby
nap . garáže, ve ejné WC, zázemí liturgického podia. ástka vychází z velikosti ešeného
území, p edpokládaného rozsahu jednotlivých ploch a sou asných cen stavebních prací.
P ípadné výrazné p ekro ení p edpokládané investice musí být dostate n od vodn no
podstatou návrhu ešení. Rozpo et na výstavbu ostatních objekt není stanoven, zadání
projektové dokumentace na n nebude p edm tem následného J BU.

3.3.3

P edpokládaná hodnota následné zakázky iní 10 mil. K bez DPH.

3.3.4

Honorá za provedení následné zakázky v rozsahu odst. 3.3.1 t chto sout žních podmínek
bude stanoven s ohledem na doporu ené ceny dle www.cka.cz/cs/pro-architekty/kalkulacky.
Odevzdáním sout žního návrhu dodavatel deklaruje, že v p ípad , že bude na základ
výsledku sout že vyzván k ú asti v J BU a p edložení cenové nabídky, bude jeho
nabídková cena stanovena uvedeným zp sobem. P edb žná cenová nabídka bude sou ástí
dalších požadovaných dokument odevzdávaných elektronicky.
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4
4.1

Ú ASTNÍCI SOUT ŽE
Podmínky ú asti v sout ži
Podmínky ú asti v sout ži splní fyzické a právnické osoby, pop ípad jejich spole nosti, které:
l)

prokážou, že nikdo z autor , pop . spoluautor sout žního návrhu a jejich spolupracovník
a v p ípad právnických osob též nikdo ze statutárních orgán :
a.1) se bezprost edn nezú astnil p ípravy sout žního zadání a vyhlášení sout že;
a.2) není ádným lenem nebo náhradníkem poroty, sekretá em poroty, p ezkušovatelem
sout žních návrh nebo p izvaným odborníkem této sout že;
a.3) není manželem, p ímým p íbuzným, trvalým projektovým partnerem, bezprost edním
nad ízeným i p ímým spolupracovníkem osob uvedených v bodech a.1 a a.2, pokud
jsou tyto osoby uvedeny v sout žních podmínkách;
a.4) není lenem samosprávných orgán zadavatele nebo zam stnancem ú ad zadavatele
nebo právnických osob z ízených zadavatelem, které se podílely na projednávání
a schvalování sout žních podmínek, sout žního zadání anebo se budou podílet
na projednávání a schvalování výsledk sout že, výsledk ízení o zadání zakázky
v návaznosti na sout ž a výsledk zakázky zadané v návaznosti na sout ž;

m) spl ují základní zp sobilost dle § 74 Zákona;
n) jsou zapsány v obchodním rejst íku nebo jiné evidenci;
o) mají oprávn ní k podnikání pro projektovou innost ve výstavb (nevztahuje se na osoby
vykonávající innost architekta jako svobodné povolání a na fyzické a právnické osoby se sídlem
v zemi, kde takové oprávn ní není vyžadováno);
p) jsou autorizovaným architektem podle Zákona o výkonu povolání, p ípadn autorizovanými
architekty a inženýry podle práva jiného státu, jehož jsou ob any nebo v n mž mají své sídlo;

4.2

Prokázání spln ní podmínek ú asti v sout ži
Ú astník prokáže spln ní podmínek ú asti v sout ži dle odst. 4.1 následujícími dokumenty
odevzdanými spolu se sout žním návrhem:
a) podmínky uvedené pod písm. a) a b) estným prohlášením (Sout žní podklad P04);
b) podmínku, uvedenou pod písm. c) odst. 4.1. prostou kopií výpisu z živnostenského rejst íku
nebo jiné evidence, pokud je v ní veden;
c) podmínku uvedenou pod písm. d) internetovým výpisem z obchodního rejst íku nebo jiné
evidence;
d) podmínku uvedenou pod písm. e) osv d ení o autorizaci vydané p íslušnou Komorou;
4.2.1

Pokud p edloží sout žní návrh jako dodavatel více fyzických osob spole n , musí každá
z t chto osob spl ovat podmínky uvedené v odst. 4.1 písm. a), a b). Spln ní ostatních
podmínek ú asti prokazují tyto osoby spole n .

4.2.2

Pokud p edloží sout žní návrh jako dodavatel více právnických osob spole n , musí každá
z t chto osob spl ovat podmínky uvedené v odst. 4.1 písm. a), b) a c). Spln ní ostatních
podmínek ú asti prokazují tyto osoby spole n . Spln ní podmínek základní zp sobilosti
prokazují právnické osoby dle ustanovení § 74 odst. 2 Zákona.

4.2.3

Dodavatel je oprávn n prokázat spln ní podmínek uvedených v odst. 4.1 písm. d), e)
prost ednictvím jiné osoby.
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4.3

4.4

4.2.4

Osoba prokazující spln ní podmínky dle odst. 4.1 písm. e) a d) musí být autorem nebo
spoluautorem návrhu.

4.2.5

Zahrani ní dodavatel prokazuje spln ní podmínek ú asti v sout ži v rozsahu odpovídajícím
právnímu ádu zem , ve které má sídlo.

D sledky nespln ní podmínek k ú asti v sout ži
4.3.1

Pokud dodavatel nedoloží požadované dokumenty prokazující spln ní podmínek ú asti
v sout ži dle odst. 4.2.1, zadavatel m že, dle možností, chyb jící údaje ov it z ve ejných
seznam a rejst ík , následn jej zadavatel vyzve písemn k dodání požadovaných doklad
do t í dn . Pokud jde o dodavatele, který p edložil odm n ný nebo ocen ný návrh,
zadavatel do skon ení této lh ty p eruší hodnotící zasedání poroty. V p ípad , že dodavatel
požadované dokumenty do skon ení lh ty nedoloží, zadavatel jej vylou í ze sout že.

4.3.2

Dodavatel, který není ob anem eské republiky nebo nemá v eské republice sídlo,
prokáže p i uzav ení smlouvy, že je osobou oprávn nou vykonávat vybrané innosti ve
výstavb dle § 7 odst. 1 písm. b) a § 30a Zákona o výkonu povolání nebo prokáže spojení
s další osobou, která oprávn ním vykonávat vybrané innosti ve výstavb v eské republice
disponuje.

Podmínky pro uzav ení smlouvy na zhotovení následné zakázky
4.4.1

Dodavatel, který bude na základ výsledk jednacího ízení bez uve ejn ní vyzván
k uzav ení smlouvy, p edloží dodavateli originály nebo ú edn ov ené kopie listin
dokládající spln ní podmínek ú asti v sout ži uvedených v odstavci 4.1.

4.4.2

Dodavatel, který není ob anem eské republiky nebo nemá v eské republice sídlo,
prokáže p i uzav ení smlouvy, že je osobou oprávn nou vykonávat vybrané innosti ve
výstavb dle § 7 odst. 1 písm. b) a § 30a Zákona o výkonu povolání nebo prokáže spojení
s další osobou, která oprávn ním vykonávat vybrané innosti ve výstavb v eské republice
disponuje.
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5

SOUT ŽNÍ PODMÍNKY, SOUT ŽNÍ PODKLADY, JEJICH DOSTUPNOST A VYSV TLENÍ,
PROHLÍDKA SOUT ŽNÍHO MÍSTA

5.1

Dostupnost sout žních podmínek a podklad
Sout žní podmínky a dodané sout žní podklady jsou zve ejn ny na profilu zadavatele m sta
Uherský Brod https://profily.proebiz.com/profile/00291463 ode dne zahájení sout že do konce lh ty
pro podání návrhu. Zve ejn ny budou také na webových stránkách m sta Uherský Brod
https://www.ub.cz/marianskenamesti a na internetových stránkách
eské komory architekt
https://www.cka.cz.

5.2

Sout žní podklady
5.2.1

Zadavatel poskytuje dodavatel m tyto podklady v digitální podob v následujících
formátech:

P01 Zadání sout že (ve formátu *.pdf)
P02 Doporu ené rozvržení sout žních panel (ve formátu *.pdf)
P03 Bilan ní tabulka ploch a prvk (ve formátu *.xls)
P04

estná prohlášení (ve formátu *.doc)

P05 Ortofoto mapa ešeného území (ve formátu *.jpg)
P06 Podkladový snímek pro vizualizace/zákres z daného pohledu (ve formátu *.jpg)
P07 Podkladový snímek nám stí z nadhledu pro povinný axonometrický zákres
(ve formátu *.jpg)
P08 Fotodokumentace ešeného území (ve formátu *.jpg)
P09 Digitální grafické podklady k území – polohopis, vrstevnice a výškopis ešeného území
v etn katastrální mapy, inženýrských sítí na Mariánském nám stí (ve formátu *.dwg)
P10 Žádost o poskytnutí sout žních podklad (ve formátu *.doc)
Informace o elektronické komunikaci mezi zadavatelem a ú astníky sout že (ve formátu *.pdf)
P11 Analytické podklady - základní analytický podklad shrnující informace o m st , ešeném
a dot eném území (ve formátu *.pdf)
5.2.2

Dodavatelé sout že se zavazují, že podklady využijí pouze pro rozhodování o ú asti
v sout ži a k vypracování sout žního návrhu, nevydají je dalším zájemc m a zabezpe í data
proti zneužití t etích osob.

5.2.3

Sout žní podklady budou jednotlivým dodavatel m zp ístupn ny na základ jejich písemné
žádosti. Žádost každého dodavatele musí být písemná, podepsaná osobou oprávn nou
jednat za dodavatele, oskenovaná a zaslaná na mail uvedený v bod 5.2.4. Sou ástí žádosti
je estné prohlášení dodavatele, že podklady, které mu zadavatel poskytne v souvislosti s
touto sout ží, využije dodavatel pouze za ú elem této sout že a nebude je nikterak ší it.
Vzor pro písemné žádosti (Sout žní podklad P10) o zp ístupn ní podklad je k dispozici na
webových adresách uvedených v bodech 5.1. Tento vzor nesmí dodavatel nikterak m nit,
krom dopln ní identifika ních údaj tohoto dodavatele. V opa ném p ípad nebudou
dodavateli uvedené podklady zp ístupn ny.

5.2.4

Soubor s názvem MN_UB_Podklady.zip pak lze otev ít po zadání p ístupového hesla, které
dodavatel obdrží na základ písemné žádosti a spln ní podmínek uvedených výše.
Kontaktním e-mailem pro zasílání skenu písemných žádostí je helena.viskova@ub.cz.
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5.3

Vysv tlení sout žních podmínek (dotazy)
Ú astníci mohou podávat žádosti o vysv tlení sout žních podmínek písemn
v elektronickém nástroji: http://www.kdv.cz/ub-mci/. Termíny pro podání žádostí uvádí
odst. 9.4. Vysv tlení sout žních podmínek bude s textem žádosti (dotazu) bez identifikace
ú astníka zve ejn no na profilu zadavatele po ínaje 5 pracovních dn od obdržení žádosti
(dotazu) do konce lh ty pro podání návrh . Posledním termínem zve ejn ní je 16.3.2020.
Zadavatel m že podat vysv tlení sout žních podmínek také bez podané žádosti.

5.4

Prohlídka sout žního místa
Komentovaná prohlídka ešené lokality se vzhledem k její ve ejné p ístupnosti a k charakteru
p edm tu sout že neuskute ní.
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6
6.1

SOUT ŽNÍ NÁVRH
Závazné náležitosti sout žního návrhu podávaného fyzicky (v listinné podob
Sout žní návrh bude obsahovat:
a) sout žní panely - grafická vyjád ení návrhu (viz odst. 6.3);
b) textovou ást – Obálku nadepsanou „Kontaktní údaje“ (viz odst. 6.4);

6.2

Náležitosti sout žního návrhu podávaného v elektronické podob
a) dokumenty prokazující spln ní podmínek ú asti (viz odst. 6.5);
b) další požadované dokumenty (viz odst. 6.6);

6.3

Sout žní panely
6.3.1

Náležitosti provedení grafického vyjád ení sout žního návrhu:

a) situace širších vztah v m ítku 1:2000
b) situace ešeného území v m ítku 1:300
c) charakteristický ez – p í ný (poloha libovolná) v m ítku 1:300
d) charakteristický ez – podélný (poloha libovolná) v m ítku 1:300
e) detail (libovolný) zobrazující podrobné ešení povrchu 1:100
f) schéma organizace dopravy
g) zobrazení základního mobiliá e
h) vizualizace/zákres z pohledu ur eného snímky v p íloze P06
i) vizualizace/zákresy z libovolných pohled
j) axonometrie/ vizualizace/ zákres ešeného území z nadhledu ur eného snímkem v p íloze P07
k) popis základní myšlenky návrhu v abstraktu o rozsahu textu max. 500 znak v etn mezer

6.4

6.3.2

Grafická vyjád ení budou uspo ádána na 3 panelech z lehkého materiálu (dále jen „panely“).
Závazná velikost panel 700 × 1000 mm, (B1 orientace na výšku).

6.3.3

Panely mohou obsahovat další libovolná vyjád ení objas ující návrh ešení nad rámec
uvedený v odst. 6.3.1; jejich použití však nesmí snížit srozumitelnost vyjád ení uvedených
v odst. 6.3.1.

6.3.4

Zadavatel doporu uje uspo ádat jednotlivé sout žní panely dle podkladu P02

6.3.5

Grafická ást sout žního návrhu na sout žním panelu bude zadavateli odevzdána fyzicky
(v listinné podob ) (viz odst. 9.5).

Náležitosti obálky nadepsané „Kontaktní údaje“
6.4.1

Obálka bude zalepená, neporušená a zcela nepr hledná odevzdána fyzicky (v listinné
podob ) spolu se sout žními panely a slouží pro spárování ásti sout žního návrhu
podaného fyzicky a elektronicky informace viz sout žní podklad P10 (viz odst. 9.5
v elektronickém nástroji: http://www.kdv.cz/ub-mci/).

6.4.2

Obálka bude obsahovat identifika ní údaje dodavatele - jméno/ název, adresu /sídlo,
a kontaktní osobu s uvedením jejího jména, emailu, p ípadn ID datové schránky
osoby, jež bude kontaktována k dopln ní v p ípad absence nezbytných dokument
doru ovaných v elektronické podob (viz odst. 6.2).
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6.4.3

6.5

6.6

Obálka bude odevzdána fyzicky (v listinné podob ), zalepená, neporušená, zcela
nepr hledná (viz odst.6.9) a ozna ená dle pokyn (viz odst. 6.8).

Dokumenty prokazující spln ní podmínek ú asti
6.5.1

Dodavatel dále odevzdá dokumenty (jejich kopie) spl ující podmínky ú asti v sout ži
(viz odst.4.2)

6.5.2

Dokumenty, prokazující spln ní podmínek ú asti v sout ži budou zadavateli odevzdány
p es elektronický nástroj zadavatele.

Další požadované dokumenty
6.6.1

Dodavatelé odevzdají následující dokumenty:

a) bilanci vým r s p ípadným komentá em - vypln ná p íloha P03 (ve formátu *.xls nebo *.xlsx);
b) orienta ní celkovou cenu za zpracování projek ních prací ve všech stupních projektové
dokumentace v etn inženýringu dle bodu 3.3.1., tato cenová nabídka dodavatele sout že
nebude porotou p i hodnocení návrh posuzována;
c) jméno a adresu kontaktní osoby pro komunikaci se zástupcem zadavatele, íslo bankovního
ú tu, na které bude doru ena p ípadná cena anebo odm na, ID datové schránky;
d) podepsané licen ní ujednání o autorských právech, pokud dodavatel není shodný s autorem
(viz.11.1);
e) doklady k prokázání spln ní podmínek ú asti v sout ži a kvalifika ních p edpoklad dle
odstavce 4.1, 4.2 a 4.3 t chto sout žních podmínek (tj. estná prohlášení - sout žní podklad
P04 t chto sout žních podmínek).
6.6.2

6.7

Další požadované dokumenty budou zadavateli odevzdány p es elektronický nástroj
zadavatele.

Digitální podoba návrhu dodávaná ú astníkem po ukon ení hodnocení
6.7.1

Dodavatel p edá sout žní návrh prost ednictvím elektronického nástroje na profil zadavatele
nebo zasláním elektronickou poštou po ukon ení hodnotícího zasedání poroty. Digitální
podoba návrhu bude obsahovat:

a) panely grafické ásti ve formátu *.pdf v rozlišení pro publikování sout žního návrhu na webu,
pop . v tiskovinách sout že;
b) abstrakt - popis základní myšlenky návrhu o rozsahu textu max. 500 znak v etn mezer
(ve formátu *.doc nebo *.docx);
c) pr vodní zpráva – o rozsahu textu maximáln 3 normostrany (v otev eném formátu *.doc nebo
*.docx).
6.7.2

6.8

DIGITÁLNÍ PODOBU NÁVRHU ZAŠLE DODAVATEL ZADAVATELI AŽ PO UKON ENÍ
HODNOTÍCÍHO ZASEDÁNÍ A PO VYDÁNÍ STANOVISKA POROTY A TO NA VÝZVU
ZADAVATELE. Uvedené požadavky na odevzdání obsah a uspo ádání digitální ásti se
stanovují jako doporu ující. V p ípad , že dodavatel nedodá digitální ást spl ující
požadavky uvedené v bodu 6.5.1, vystavuje se riziku, že jeho návrh nebude moci být
prezentován na internetových stránkách zadavatele a na internetových stránkách KA
spole n s hodnocením poroty.

Ozna ení návrhu a jeho ástí
6.8.1

ásti sout žního návrhu odevzdávané fyzicky (v listinné podob ) budou ozna eny
následovn :
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a) v pravém dolním rohu opat eny ráme kem 3 × 3 cm, do kterého sekretá sout že vyzna í
identifika ní íslo návrhu;
b) v levém dolním rohu opat eny ráme kem 3 × 3 cm, do kterého ú astník umístí po adové íslo
ásti návrhu dle seznamu, který je sou ástí textové ásti;
c) v dolní ásti uprost ed ozna eny textem „MARIÁNSKÉ NÁM STÍ“.
6.8.2

6.9

Uvedené požadavky na ozna ení návrhu a jeho ástí se stanovují jako doporu ující;
pokud však zvolí ú astník jinou formu ozna ení, nesmí jí být ohrožena anonymita sout že
a srozumitelnost návrhu

Náležitosti obalu návrhu
ásti sout žního návrhu odevzdávané fyzicky (v listinné podob ) dodavatel ve vlastním zájmu vloží
do pevného a zalepeného obalu chránícího návrh proti poškození s ozna ením
„NEOTEVÍRAT – SOUT ŽNÍ NÁVRH – MARIÁNSKÉ NÁM STÍ“. Požadavky na obal jsou povinné,
zadavatel nenese odpov dnost za to, že návrhy bez ádného ozna ení na obalu nebudou doru eny
k p ezkoušení a hodnocení a za to, že porota nebude schopna hodnotit poškozené návrhy.

6.10 Podmínky anonymity sout žního návrhu
6.10.1 Návrhy budou prezentovány anonymn . Žádná ást sout žního návrhu (s výjimkami
výslovn uvedenými v t chto Sout žních podmínkách) nesmí obsahovat jméno a podpis
dodavatele i heslo ani jinou grafickou zna ku, která by mohla vést k identifikaci dodavatele
a tím k porušení anonymity.
6.10.2 Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele bude u všech poštou zasílaných
sout žních návrh uvedena tato jednotná adresa odesílatele:
eská komora architekt
Josefská 6
118 00 Praha 1 – Malá Strana
6.10.3 Pokud bude sout žní návrh zasílán poštou nebo jinou ve ejnou p epravou zásilek z území
mimo eskou republiku, uvede dodavatel, vzhledem k nutnosti dodržení anonymity
odesílatele, jako adresu odesílatele název a adresu profesního sdružení, v n mž je podle
práva platného v zemi odesílatele evidován, nebo jiné ve ejné organizace, s níž se o tomto
postupu dohodne.
6.10.4 Zadavatel vylou í ze sout že dodavatele, u jehož návrhu p ezkušovatel a sekretá p i
kontrole sout žních návrh nebo porota p i hodnocení sout žních návrh zjistí porušení
podmínek anonymity návrhu. Za porušení požadavk na zachování anonymity se považuje
i nedodržení požadavk na obálku „Kontaktní údaje“ uvedené v odst. 6.6.2.

6.11 D sledky nespln ní požadavk na sout žní návrhy
6.11.1 Návrhy, které poruší závazn stanovené požadavky na obsah a úpravu návrhu a poruší
požadavky na zachování anonymity sout že, porota vy adí z posuzování. Za podmínek § 10
odst. 7 Sout žního ádu mohou být vy azené návrhy posuzovány mimo sout ž a mohou
získat zvláštní odm nu.
6.11.2 Dodavatele, jejichž návrhy porota vy adí z posuzování, zadavatel vylou í ze sout že.
6.11.3 Sout žící berou na v domí, že návrhy, které poruší závazn stanovené požadavky na obsah
a úpravu návrhu a poruší požadavky na zachování anonymity sout že, porota vy adí z posuzování.
Za podmínek § 10 odst.7 Sout žního ádu mohou být vy azené návrhy posuzovány mimo sout ž
a mohou získat zvláštní odm nu.
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7
7.1

KRITÉRIA HODNOCENÍ

NÁVRH

Kritéria hodnocení
Kritéria, podle kterých budou sout žní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez po adí významnosti
následovn :
a) kvalita celkového urbanisticko-architektonického ešení, zejména celková koncepce nám stí,
koncepce nápln a formy ve vztahu k pozici Mariánského nám stí v kontextu centra m sta;
b) zohledn ní podmínek a doporu ení památkové pé e a využití potenciálu historického kontextu;
c) kvalita dopravního ešení s preferencí udržitelných a aktivních forem dopravy v etn obslužnosti
m stskou hromadnou dopravou, individuální automobilovou dopravou a dopravou v klidu;
d) kvalita environmentálního ešení – koncepce zajišt ní p íznivého mikroklima nám stí a základní
koncepce nakládání s deš ovou vodou;
e) inven nost a flexibilita ešení mobiliá e s ohledem na pot eby akcí po ádaných na nám stí;
f) obytná a uživatelská kvalita využitelnosti prostoru nám stí pro kulturní akce i každodenní provoz;
g) ekonomická p im enost návrhu z pohledu investi ních a provozních náklad .
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8
8.1

CENY, ODM NY A NÁHRADY VÝLOH SPOJENÝCH S Ú ASTÍ V SOUT ŽI
Celková ástka na ceny, odm ny a náhrady výloh v sout ži
Celková ástka na ceny a odm ny v sout ži se stanovuje ve výši 1 100 000,- K (slovy: jeden milion
jedno sto tisíc korun eských).

8.2

8.3

Ceny
8.2.1

První cena se stanovuje ve výši 450 000,- K (slovy: ty i sta padesát tisíc korun eských).

8.2.2

Druhá cena se stanovuje ve výši 350 000,- K (slovy: t i sta padesát tisíc korun eských).

8.2.3

T etí cena se stanovuje ve výši 200 000,- K (slovy: dv sta tisíc korun eských).

Odm ny
Pro návrhy neocen né, které však p inesly pozoruhodné díl í podn ty a ešení, se stanovuje ástka
na odm ny ve výši 100 000,- K (slovy: jedno sto tisíc korun eských), ástka m že být rozd lena
dle uvážení poroty sout že.

8.4

Náhrady výloh spojených s ú astí v sout ži
Zadavatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s ú astí v sout ži.

8.5

Podmínky pro p ípadné rozhodnutí o jiném rozd lení cen a odm n, p ípadn neud lení
n kterých cen a odm n
Za podmínek stanovených v § 10 odst. 8 a § 12 odst. 2 Sout žního ádu KA m že porota
ve výjime ných p ípadech rozhodnout, že n které z vypsaných cen nebo odm n neud lí a ástky
na n ur ené nerozd lí nebo rozd lí jiným zp sobem. Ve zvláštních p ípadech m že porota
rozhodnout o jiném rozd lení celkové ástky na jednotlivé ceny. Toto své rozhodnutí musí porota
podrobn zd vodnit do protokolu o pr b hu sout že, spolu se záznamem o hlasování ádných len
poroty.

8.6

Náležitosti zdan ní cen a odm n rozd lených v sout ži
8.6.1

Ceny, odm ny a náhrady ud lené v sout ži nepodnikajícím fyzickým osobám budou podle
§ 36 odst. 2 písm. i) zákona . 586/1992 Sb., o dani z p íjmu, ve zn ní pozd jších p edpis ,
sníženy o da z p íjmu ve výši 15 %, která bude zadavatelem podle zákona . 280/2009 Sb.,
da ového ádu, ve zn ní pozd jších p edpis , odvedena správci dan .

8.6.2

Ceny a odm ny ud lené v sout ži právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám
budou podle zákona . 586/1992 Sb., o dani z p íjmu, ve zn ní pozd jších p edpis ,
vyplaceny v plné výši a zdan ny právnickou osobou resp. podnikající osobou samou v rámci
ádného da ového p iznání.
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9
9.1

9.2

9.3

PR B H SOUT ŽE
Projednání sout žních podmínek p ed vyhlášením sout že
9.1.1

Sout žní podmínky p edstavené na ustavujícím zasedání dne 16.1.2020 byly odsouhlaseny
porotou sout že per rollam dne 31.1.2020. Písemné potvrzení souhlasu je k dispozici
u zadavatele.

9.1.2

Sout žní podmínky byly schváleny Radou m sta Uherský Brod dne 10.2.2020

9.1.3

eská komora architekt vydala k podmínkám potvrzení regulérnosti dne 10.2.2020
dopisem . j.: 148-2020/Pe/Ze

Zahájení sout že
9.2.1

Sout ž je zahájena uve ejn ním na profilu zadavatele:
https://profily.proebiz.com/profile/00291463
a V stníku ve ejných zakázek (http://www.isvzus.cz) tímto dnem 25.2.2020 za íná b žet
lh ta pro podání návrh .

9.2.2

Zahájení sout že bylo oznámeno ve V stníku ve ejných zakázek (http://www.isvzus.cz)
a v Ú edním v stníku EU.

Prohlídka sout žního místa
Komentovaná prohlídka ešené lokality se vzhledem k její ve ejné p ístupnosti a k charakteru
p edm tu sout že neuskute ní.

9.4

9.5

Vysv tlení sout žních podmínek
9.4.1

Za podmínek uvedených v odst. 5.3 mohou ú astníci požadovat vysv tlení sout žních
podmínek v datovém nástroji do 16.3.2020.

9.4.2

Zadavatel zve ejní vysv tlení do p ti pracovních dn od doru ení žádosti. Zadavatel m že
podat vysv tlení i bez podání žádosti.

9.4.3

Odpov di na dotazy: vysv tlení sout žních podmínek formou odpov di na dotazy bude
zve ejn no na webu zadavatele https://www.ub.cz/marianskenamesti a na profilu
zadavatele nejpozd ji do 23.3.2020.

Odevzdání sout žních návrh
9.5.1

ást sout žního návrhu zobrazenou na sout žních panelech (dle odst. 6.3 a 6.4), obálku
„Kontaktní údaje“, doru ují dodavatelé fyzicky. Ostatní ásti sout žního návrhu spolu
s doklady prokazujícími spln ní podmínek v sout ži se podávají prost ednictvím
elektronického nástroje zadavatele. Dodavatel musí být pro možnost elektronického
odevzdání registrován v elektronickém nástroji: http://www.kdv.cz/ub-mci/ viz sout žní
podklad P10.

9.5.2

ást sout žního návrhu doru ovanou zadavateli fyzicky (v listinné podob ) lze odevzdat
kterýkoliv pracovní den v týdnu na podatelnu zadavatele na adrese Masarykovo nám stí
100, 688 01 Uherský Brod.

9.5.3

Poslední možný termín odevzdání sout žního návrhu, tedy okamžik, kterým kon í lh ta
pro podání návrh , je 5. kv tna 2020 v 10:00 hodin.

9.5.4

Dodavatele, který podá sout žní návrh po tomto termínu, zadavatel vylou í ze sout že.
P i osobním odevzdání má zadavatel právo ást sout žního návrhu odevzdávanou fyzicky
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po ukon ení lh ty pro podání návrh nep evzít.

9.6

9.5.5

V p ípad odeslání ásti sout žního návrhu odevzdávané fyzicky poštou nebo jinou ve ejnou
p epravou zásilek je odesílatel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doru en na
výše uvedenou adresu v termínu dle odst. 9.5.2.

9.5.6

Osoba p ebírající ásti sout žních návrh odevzdávané fyzicky ozna í tyto datem a asem
p evzetí. V p ípad osobního p edání vydá ú astníkovi na vyžádání potvrzení o p evzetí
návrhu s údaji o datu a asu p evzetí.

P ezkoušení návrh
9.6.1

P ezkoušení návrh provede sekretá a p ezkušovatel bezprost edn po ukon ení lh ty pro
podání návrh .

9.6.2

Sekretá po rozbalení návrh ozna í jednotlivé ásti návrhu íslem, pod kterým budou
návrhy p ezkoušeny a hodnoceny. Na základ rozhodnutí poroty i zadavatele mohou být
ísla návrh zm n na; nejpozd ji však do okamžiku zahájení hodnocení návrh .

9.6.3

P ezkušovatel a sekretá zpracují z p ezkoušení návrh zprávu, kterou p edloží porot
a p iloží k protokolu o pr b hu sout že.

9.7

Hodnotící zasedání poroty
Datum zasedání poroty k hodnocení sout žních návrh se uskute ní ve dnech 13. a 14. kv tna 2020,
p i emž ukon ení zasedání poroty m že nastat i pozd ji (dle po tu sout žních návrh ). P esné datum
konání hodnotícího zasedání bude stanoveno v pr b hu sout že.

9.8

Protokol o pr b hu sout že
9.8.1

Ze všech zasedání poroty po ídí sekretá , pop ípad jiná osoba pov ená p edsedou poroty
protokol o pr b hu sout že, jehož správnost ov í svým podpisem všichni lenové poroty
a potvrdí osoba zapisující.

9.8.2

Protokol o pr b hu sout že obsahuje zejména

a) zápisy ze všech jednání poroty v etn záznamu hlasování;
b) zprávu o vysv tlení sout žní dokumentace v pr b hu lh ty pro podání návrh ;
c) zprávu o p evzetí návrh a p ezkoušení návrh ;
d) doporu ení zadavateli k vylou ení ú astník ze sout že;
e) seznam všech posuzovaných sout žních návrh ;
f)

záznam pr b hu hodnocení sout žních návrh v etn záznamu hlasování;

g) písemné zhodnocení všech návrh ;
h) údaje o dodavatelích a autorech a spln ní podmínek ú asti v sout ži dodavateli p i azené
k ísl m sout žních návrh ;
i)

stanovisko poroty k výb ru nejvhodn jších návrh , ke stanovení jejich po adí, k rozd lení cen
a ud lení odm n v etn jeho zd vodn ní a dalších doporu ení poroty;

j)

prezen ní listiny z jednotlivých zasedání poroty.

9.8.3

Do protokolu o pr b hu sout že mohou být zaznamenány odlišné názory len poroty,
jestliže o to tito lenové výslovn požádají.

SOUT ŽNÍ PODMÍNKY

„MARIÁNSKÉ NÁM STÍ V UHERSKÉM BROD “

16

9.9

Rozhodnutí o výb ru návrhu a jeho oznámení
9.9.1

Zadavatel je p i výb ru návrhu vázán stanoviskem poroty.

9.9.2

Zadavatel p ijme rozhodnutí o výb ru návrhu do 90 dn od vydání stanoviska poroty.

9.9.3

Zadavatel m že rozhodnout o novém hodnocení návrh z d vod uvedených v § 148 odst.
7 Zákona a § 11 odst. 1 Sout žního ádu.

9.9.4

Zadavatel oznámí výsledek sout že a výb r návrhu na profilu zadavatele do deseti dn od
p ijetí rozhodnutí o výb ru nejvhodn jšího návrhu. K oznámení p ipojí protokol o pr b hu
sout že.

9.9.5

Výsledek sout že zve ejní zadavatel po doru ení rozhodnutí o výb ru nejvhodn jšího
návrhu dalšími zp soby, kterými zve ejnil vyhlášení sout že.

9.10 Zp ístupn ní sout žních návrh
Dnem zve ejn ní oznámení výsledku sout že a protokol za íná b žet patnáctidenní lh ta pro
zp ístupn ní sout žních návrh .

9.11 Ukon ení sout že, zrušení sout že
9.11.1 Sout ž je ukon ena dnem, kdy:
a) všem ú astník m uplyne lh ta pro podání námitek proti výb ru návrhu dle § 241–244 Zákona
a § 13 Sout žního ádu, pokud námitky nejsou uplatn ny;
b) v p ípad uplatn ní námitek uplyne lh ta pro podání návrhu na ízení o p ezkoumání úkon
zadavatele k ÚOHS dle § 251 odst. 2 a 3 Zákona, pokud návrh není podán;
c) v p ípad podání návrhu podle § 251 Zákona nabude právní moci rozhodnutí o zastavení
správního ízení i zamítnutí návrhu.
9.11.2 Zadavatel má právo sout ž zrušit. V p ípad zrušení sout že je zadavatel povinen uhradit
každému z ú astník , který prokáže, že rozpracoval nebo zpracoval sout žní návrh,
odškodné
ve výši pom rného podílu z celkové ástky na ceny, maximáln však ve výši 100.000,- K .
Dodavatelé prokáží rozpracovanost doru ením svého sout žního návrhu v digitální podob
zadavateli elektronickým nástrojem (ve formátech v jakých je dodavatel zpracovával)
a to do 15 dn od zve ejn ní zrušení sout že. Zadavatel proplatí odškodné, na základ
stanoviska sout žní poroty o mí e rozpracovanosti návrh , do 60 dn od zve ejn ní zrušení
sout že.

9.12 Proplacení cen a odm n, event. náhrad náklad spojených s ú astí v sout ži
Ceny, odm ny a jiné platby budou vyplaceny nejpozd ji do 50 dn od rozhodnutí o výb ru
nejvhodn jšího návrhu nebo do jednoho týdne od vydání rozhod ího nálezu, bylo-li vedeno rozhod í
ízení.

9.13 Ve ejná výstava sout žních návrh
Ve ejná výstava sout žních návrh bude zahájena nejpozd ji do t í m síc od oznámení rozhodnutí
o výb ru nejvhodn jšího návrhu.
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10

EŠENÍ ROZPOR

10.1 Námitky
10.1.1 Ú astníci mohou podávat námitky proti postup m zadavatele v sout ži o návrh v souladu
s ástí t ináctou Zákona.
10.1.2 Každý ú astník sout že m že do 15 dn ode dne doru ení oznámení rozhodnutí o výb ru
nejvhodn jšího návrhu podat zadavateli sout že zd vodn né námitky v i formálnímu
postupu poroty.
10.1.3 Námitky podává ú astník (dále jen „st žovatel“) písemn a musí v nich uvést, kdo je
podává, proti kterému postupu poroty i zadavatele námitky sm ují, v em je spat ováno
porušení sout žních podmínek a eho se st žovatel domáhá.
10.1.4 Zadavatel p ezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 15 dn od obdržení námitek
odešle st žovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje, i nikoliv, s uvedením
d vodu. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí zp sob provedení nápravy a
oznámí tuto skute nost všem ú astník m sout že. Pokud zadavatel námitkám nevyhoví,
uv domí st žovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat návrh na zahájení
rozhod ího ízení p edsedovi Stavovského soudu a návrh na zahájení ízení o p ezkoumání
úkon zadavatele u Ú adu pro ochranu hospodá ské sout že.
10.2 Návrh na zahájení ízení o p ezkoumání úkon zadavatele
10.2.1 Návrh je nutné doru it Ú adu pro ochranu hospodá ské sout že i zadavateli do 10 dn od
doru ení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dn od odeslání námitek, pokud
zadavatel o námitkách nerozhodl.
10.2.2 Náležitosti návrhu na zahájení ízení o p ezkoumání úkon zadavatele a dalšího postupu
st žovatele se ídí podle ustanovení § 249 a násl. Zákona.
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11

AUTORSKÁ PRÁVA

11.1 Zajišt ní ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu ú astník – autor
Zajišt ní ochrany autorských práv k návrhu prokáže ú astník
a) prohlášením, že ú astník je zárove autorem v p ípad , kdy sout žní návrh p ekládá fyzická
osoba, která je zárove ú astníkem i autorem, nebo právnická osoba, jejímž statutárním
orgánem je osoba, která je autorem návrhu;
b) licen ní smlouvou upravující vypo ádání autorských práv mezi autory – fyzickými osobami
p edkládajícími návrh spole n jako ú astník;
c) licen ní smlouvou upravující vypo ádání autorských práv mezi právnickými osobami
p edkládajícími návrh spole n jako ú astník, pokud je autorem návrhu statutární orgán nebo
zam stnanec právnické osoby;
d) licen ní smlouvou mezi ú astníkem a autorem v p ípad , že autor je poddodavatelem ú astníka.

11.2 Zajišt ní ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu ú astník – zadavatel
11.2.1 Auto i sout žních návrh si podrží svá autorská práva, mohou své sout žní návrhy
publikovat a mohou jich op t využít v jiném p ípad .
11.2.2 Odevzdáním sout žních návrh vyslovují ú astníci souhlas s bezplatnou reprodukcí
a vystavením svých sout žních návrh v rámci propagace sout že a jejích výsledk .
11.2.3 Ocen né a odm n né návrhy se stávají majetkem zadavatele. Auto i t chto návrh ud lují
zadavateli souhlas užít jejich autorská díla pro ú ely této sout že. Užití návrh díla i jejich
ástí pro jiné ú ely, než které jsou uvedeny v t chto Sout žních podmínkách, je vázáno
na výslovné svolení autor .
11.2.4 Neocen né a neodm n né návrhy budou po ukon ení výstavy na požádání vráceny
autor m.
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12

OSTATNÍ PODMÍNKY

12.1 Jazyk sout že
12.1.1 Sout ž se vyhlašuje a bude probíhat v eském jazyce. Veškeré ásti sout žního návrhu
proto musí být vyhotoveny v eském jazyce.
12.1.2 Zadavatel akceptuje vyhotovení sout žního návrhu ve slovenském jazyce.

12.2 Právní ád
Sout ž bude probíhat v souladu s eským právním ádem.

12.3 Klauzule o akceptování podmínek sout že
12.3.1 Svou ú astí v sout ži potvrzují zadavatel, sekretá sout že, p ezkušovatel, porotci a p izvaní
odborníci, že se seznámili se všemi podmínkami sout že, a zavazují se, že budou tyto
sout žní podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít.
12.3.2 Odevzdáním sout žních návrh vyslovují ú astníci souhlas se všemi podmínkami sout že
jakožto smlouvy a s rozhodnutími poroty u in nými v jejich rámci a v souladu s nimi.

V Uherském Brod dne 10.2.2020
PODEPSÁNO ELEKTRONICKY
OTISK RAZÍTKA
Ing. Jan Hrdý
místostarosta, m sto Uherský Brod
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