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Stěžovatel:
Atelier Vltava s.r.o.
Milady Horákové 397/32
170 00 Praha 7
IČ 24722499
Datová schránka: w5nti6f
Zastoupený jednatelem a spoluautorem soutěžního návrhu:
ing.arch.Zbyněk Buchta, trvalým bydlištěm Ovenecká 376/4, 170 00 Praha 7
Další spoluautoři: Ing.arch.Tomáš Bezchleba, Bc. Jan Augustin
Dotčený orgán státní správy:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
třída Kpt. Jaroše 7
604 55 Brno
Česká republika
IČ: 65349423
ID datové schránky: fs2aa2t
posta@compet.cz
Telefonní ústředna
tel. +420 542 167 111
Uvedení, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo
vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a popis, čeho se navrhovatel
domáhá dle paragrafu § 114/137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o
veřejných zakázkách“):
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu dočasné dřevěné tržnice na
nám. Svobody v Kladně. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti vyhlašovatele.
Vyhlašovatel: Statutární město Kladno
Zpracovatel soutěžních podmínek a sekretář soutěže: Petra Hadravová, Úřad architektury a
územního plánování MMK, Kladno
Přezkušovatel soutěžních návrhů: Olga Oliveriusová, pracovnice vztahu k veřejnosti
Porota: Miroslav Bernášek, Vojtěch Volf, Dana Pokojová, Dagmar Šubrtová, Mikoláš Vavřín;
náhradníci: František Müller, Václav Jetel, Vladimír Volman
Termín konání soutěže: 14.1. - 28.2.2014
Počet odevzdaných návrhů: 40
Ceny a odměny celkem: 45.000,- Kč
Náš soutěžní návrh jsme odevzdali v platném termínu a získali označení našeho soutěžního
návrhu č.21 od sekretáře soutěže.
Dne 14/3/2014 nám bylo doručeno písemně( dle správního řádu 500/2004Sb. se považuje
dopis po 10 dnech od předání za doručený) , že jsme neuspěli v architektonické soutěži.
Poté jsme zhlédli úspěšné návrhy v termínu od 13/3 do 14/3. Dle našeho názoru se domníváme, že tři oceněné a odměněné návrhy dle obestavěného prostoru nesplňují stanovený
ﬁnanční limit zadavatele pro realizaci 3mil.CZK, který byl uveden pod zadáním soutěže
na webu zadavatele soutěže - města Kladna. S vědomím možnosti porušení celkového
rozpočtu soutěže bychom návrh zpracovali jinak.
Pokud je zadán závazný limit 3mil. CZK zadavatelem soutěže tak ho všichni úspěšní musí i
splnit, aby soutěž neporušila zákon o veřejných zakázkách 137/2006Sb.
Na archiwebu je nyní diskuze k soutěži a odvolá se, dle našeho názoru, více soutěžních
návrhů.
http://archiweb.cz/news.php?action=show&id=15145&type=4
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Toto znění odvolání k výsledkům soutěže na řešení tržniceč jsme zaslali rovněž sekretáři
soutěže dle soutěžních podmínek ve stanovené lhůtě pro odvolání.
Sekretář soutěže emailem naši stížnost akceptoval dne 18/3/2014. Poté jsme byli dotázaní
jestli na své námitce vůči průběhu trváme. Opět jsme odpověděli obratem sekretáři soutěže,
ing.arch.Hadrabové, že na námitkách trváme.
Prosíme o zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, které může ÚOHS zahájit i
z úřední povinnosti Vzhledem pak k obecné povinnosti správních orgánů šetřit podněty
občanů je proto také možné, aby kterýkoliv občan (neúspěšného uchazeče nevyjímaje)
doručil na ÚOHS „neformální“ podnět, který nebude návrhem dle § 114/137/2006Sb.
zákona o veřejných zakázkách. Podmínkou přijatelnosti takového neformálního podnětu již
není zaplacení příslušné kauce.
Myslíme, že soutěž byla vyhodnocena způsobem, který porušuje zákon o veřejných zakázkách. Porota při hodnocení porušila jedno ze závazných kritérií splnění rozpočtu celkových
nákladů stavby tržiště u první tří úspěšných míst. Dle tabulek rozpočtových standardů
staveb, které vydává URS Praha, je nacenění oceněných návrhů nad tento stanovený limit,
které město vyžadovalo písemně na svém webu dodržet, a tak měli být ze soutěže správně
tyto soutěžní návrhy vyloučeny. Proti vyhlášení vyhlášení soutěže se tak odvoláváme.
Domáháme se nového hodnocení soutěže, které bude legální a nebude porušovat zákon o
veřejný zákázkách a bude v souladu s podmínkami zadavatele, které byly k dispozici před
odevzdáním soutěžních návrhů ve stanovené lhůtě zadavatele.
Děkujeme Vám za odpověď a rychlé vyřízení celé záležitosti na základě předmětu
stěžovatele dle § 114/137/2006Sb. a 500/2004Sb.
S pozdravem,
Ing.arch.Zbyněk Buchta
architekt/partner
+420775920700
www.ateliervltava.cz
info@ateliervltava.cz
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