Soutěžní podmínky

Vysoké učení technické v Brně
vyhlašuje

v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, ve znění platném ke dni vyhlášení
soutěže,
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,
v souladu s ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách,
a v souladu s ustanoveními zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.,
ustanoveními vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádí některá ustanovení stavebního zákona a vyhlášky č. 137/1998
Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

VEŘEJNOU ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ
o návrh řešení souboru staveb

ÚDOLNÍ 53

a vydává k tomu tyto soutěžní podmínky
V Brně dne 8. července 2006
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1.

VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE

1.1.

VYHLAŠOVATEL
Název
Sídlo
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele
Telefon
E-mail
IČ
DIČ

1.2.

ZPRACOVATEL SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
Jméno
Adresa
Telefon
E-mail

1.3.

Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D.
FA VUT v Brně, Poříčí 5, 639 00, Brno
+420 603 197 470
kyncl@ucit.fa.vutbr.cz

SEKRETÁŘ SOUTĚŽE
Název
Sídlo
Telefon
Jméno
E-mail
IČ
DIČ

1.4.

Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, 601 90 Brno
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.
+420 541 145 222
prorektor-rozvoj@ro.vutbr.cz
00216305
CZ00216305

Vysoké učení technické v Brně
Antonínská 548/1, 601 90 Brno
+420 541 145 221
Hana Rohánková
rohankova@ro.vutbr.cz
00216305
CZ00216305

PŘEZKUŠOVATEL SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
Jméno
Adresa
Telefon
E-mail

2.

PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE

2.1.

PŘEDMĚT SOUTĚŽE

Ing. arch. Jiří Knesl
FA VUT v Brně, Poříčí 5, 639 00, Brno
+420 604 837 149
knesl@ucit.fa.vutbr.cz

Předmětem soutěže je zpracování soutěžního návrhu na urbanisticko architektonické řešení souboru staveb v areálu VUT
v Brně, Údolní 53. V areálu budou dislokovány čtyři organizační jednotky VUT v Brně – Fakulta architektury (dále též FA),
Fakulta výtvarných umění (dále též FaVU), Centrum vzdělávání a poradenství (dále též CEVAPO) a Ústav soudního
inženýrství (dále též ÚSI).

2.2.

ÚČEL A POSLÁNÍ SOUTĚŽE
Účelem a posláním soutěže je:
•

nalézt nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky vyhlašovatele obsažené v těchto soutěžních
podmínkách a soutěžních podkladech a stanovit jejich pořadí;

•

ověřit prostorové možnosti předmětného areálu;

•

vyzvat účastníky soutěže, jejichž návrhy byly oceněny, k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění (podle § 23 odst. 6
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) o zadání zakázky na zpracování všech navazujících výkonových
fází projektové dokumentace, dohledu nad jejich prováděním a uvedením uvedeného souboru staveb do užívání;

•

následně na základě výběru z předložených nabídek a podle kritérií stanovených ve výzvě zadat veřejnou zakázku.
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3.

DRUH SOUTĚŽE
Soutěž se vyhlašuje jako jednokolová veřejná a anonymní.

4.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

4.1.

PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI A POŽADOVANÁ KVALIFIKACE ÚČASTNÍKŮ
Účastníky soutěže mohou být fyzické nebo právnické osoby, případně jejich sdružení, kteří splňují tyto podmínky:

4.2.

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.

f)

jsou autorizovanými architekty 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, anebo s těmito osobami spolupracují.

PODMÍNKY PRŮKAZU KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
1. Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených v odstavci 4.1 čestným prohlášením vloženým do obálky
nadepsané „Autor“ podle odstavce 8.3 těchto soutěžních podmínek. Nesplňuje-li účastník podmínku uvedenou v odst. 4.1
písm. f), musí být součástí obálky též prohlášení o spolupráci účastníka s autorizovaným architektem.
2. Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže více fyzických osob ve sdružení, musí každý z účastníků sdružení
splňovat podmínky uvedené v odst. 4. 1 písm. a) až d), a alespoň jeden z účastníků sdružení podmínku uvedenou
v odst. 4.1 písm. f). Nesplňuje-li žádný z účastníků sdružení podmínku uvedenou v odst. 4.1 písm. f), musí být součástí
obálky též prohlášení účastníků sdružení o spolupráci s autorizovaným architektem.
3. Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže právnická osoba, musí každý z členů statutárního orgánu
právnické osoby splňovat podmínky uvedené v odst. 4. 1 písm. a) až d), a alespoň jeden člen statutárního orgánu,
popřípadě odpovědný zástupce podmínku uvedenou v odst. 4.1 písm. f). Nesplňuje-li žádný člen statutárního orgánu,
popřípadě odpovědný zástupce právnické osoby podmínku uvedenou v odst. 4.1 písm. f), musí být součástí obálky též
prohlášení členů statutárního orgánu o spolupráci s autorizovaným architektem.

4.3.

DŮSLEDKY NESPLNĚNÍ PODMÍNEK PRO ÚČAST V SOUTĚŽI
Zjistí-li porota po otevření obálky „Autor“, že některý z účastníků soutěže nesplnil některou z podmínek, uvedených
v odstavci 4.1., vyloučí tohoto účastníka a jím podaný návrh ze soutěže.

5.

JAZYK SOUTĚŽE
Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce.

6.

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE A JEJÍCH VÝSLEDKŮ
Soutěž bude vyhlášena na Centrální adrese (http://www.centralniadresa.cz), v Úředním věstníku Evropské unie,
a na internetových adresách:
•

architektonické soutěže „Údolní 53“ [http://www.udolni53.cz],

•

VUT Brno [http://www.vutbr.cz],

•

České komory architektů [http://www.cka.cc].
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Výsledek soutěže oznámí vyhlašovatel všem účastníkům rozesláním soutěžního protokolu do vlastních rukou.
Po konečném rozhodnutí soutěžní poroty vyhlásí vyhlašovatel výsledky soutěže stejným způsobem, jakým vyhlásil
soutěž samu.

7.

SOUTĚŽNÍ PODKLADY

7.1.

SOUTĚŽNÍ PODKLADY PŘEDÁVANÉ SOUTĚŽÍCÍM
Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu *.doc, grafické podklady ve formátech
*.dgn, *.dwg, *.jpg, *.tif, *.pdf) a jsou k dispozici ke stažení na [http//www.udolni53.cz] v sekci „download“.
Seznam předávaných podkladů:

7.2.

P.01

Soutěžní podmínky

P.02

Stavební program

P.03

Zaměření areálu s vymezením hranice řešeného území

P.04

Katastrální mapa

P.05

Ortofotomapa

P.06

Zaměření objektů vhodných k rekonstrukci

P.07

Snímek pro zakreslení povinné perspektivy

P.08

Fotodokumentace

P.09

Výřez územního plánu

P.10

Tabulka bilancí k vyplnění základních ukazatelů stavby

PROHLÍDKA ŘEŠENÉ LOKALITY
Prohlídka řešené lokality bude umožněna účastníkům soutěže v termínu dle článku 12
– tj. 13. a 19. července 2006 vždy v 10.00 hodin.

7.3.

VYZVEDNUTÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK A PODKLADŮ
Soutěžní podklady jsou ke stažení na internetových stránkách soutěže [http//www.udolni53.cz]. Soutěžní podklady jsou
soutěžícím poskytovány bezplatně.

8.

POŽADOVANÉ PŘÍLOHY SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU, JEJICH OBSAH A GRAFICKÁ
ČI JINÁ ÚPRAVA

8.1.

PODMÍNKY ANONYMITY
Návrhy budou prezentovány anonymně. Proto žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami výslovně uvedenými v článku
8.3.) nesmí obsahovat podpis, heslo, ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k porušení anonymity.

8.2.

IDENTIFIKACE SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU
Všechny požadované přílohy soutěžního návrhu, uvedené v článku 8.3. (popř. i 8.4.), budou v pravém dolním rohu
opatřeny rámečkem 3x3 cm, do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu.
Všechny požadované přílohy soutěžního návrhu, uvedené v článku 8.3. (popř. i 8.4.), budou očíslovány shodně
se seznamem příloh, který bude přiložen k textové zprávě.
Všechny požadované přílohy soutěžního návrhu, uvedené v článku 8.3. (popř. i 8.4.), budou označeny textem
Architektonická soutěž „Údolní 53“.
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8.3.

ZÁVAZNÁ ČÁST
Soutěžní panely
Soutěžní návrh bude nalepen na panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely tloušťky 5 mm (např. Kapaplast
nebo Forex).
Maximálně lze odevzdat šest panelů formátu A1 (594 mm × 840 mm) na výšku.
Panely budou obsahovat:
•

situaci v měřítku 1:1000 (s vyznačením nových a rekonstruovaných objektů, vstupů, vjezdů a dalších provozních
vazeb),

•

půdorysy všech podlaží v měřítku 1:500,

•

minimálně dva charakteristické řezopohledy areálu v měřítku 1:500,

•

minimálně dvě perspektivy – zákres do fotografie z vyznačeného stanoviště (podklad č. P.07) a jedna perspektiva
charakterizující zvolené řešení.

Identifikace soutěžního panelu:
Každý soutěžní panel bude mít:
•

dole uveden text Architektonická soutěž „Údolní 53“,

•

dole vpravo uveden rámeček 3x3 cm, do kterého sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu (viz článek 8.2.),

•

Všechny výkresy budou očíslovány shodně se seznamem příloh, který bude přiložen k textové zprávě
(viz článek 8.2.).

Textová zpráva
Textová zpráva bude na formátu A4 (297 x 210 mm) na výšku. Maximální rozsah zprávy bude 3 strany v rozsahu 60 úhozů
na řádek, 30 řádků na stranu – tj. např. písmo Arial, velikost 12, řádkování odstavce 1.5, okraje 25 mm. Zpráva bude na
titulním listě dole vpravo opatřena rámečkem 3x3 cm pro vyznačení identifikačního čísla návrhu (viz článek 8.2.). Textová
zpráva bude očíslována shodně se seznamem příloh, který k ní bude přiložen (viz článek 8.2.).

Tabulka bilancí
Soutěžící předá na samostatném listě vyplněnou tabulku bilancí (podklad č. P.10). Tabulka bude na titulním listě dole
vpravo opatřena rámečkem 3x3 cm pro vyznačení identifikačního čísla návrhu (viz článek 8.2.). Dále bude tabulka na
titulním listě očíslována shodně se seznamem příloh, který bude přiložen k textové zprávě (viz článek 8.2.).

Digitální data
Soutěžící předá 1 × CD (nebo DVD), obsahující:
•

každý soutěžní panel v jednom souboru ve formátu *.pdf (7016 × 9921 obrazových bodů při kvalitě 300 dpi) pro
publikování soutěžního návrhu v katalogu soutěže a pro propagaci soutěže,

•

situaci a perspektivy, každou v samostatném souboru ve formátu *.tiff (menší strana minimálně 2600 obrazových
bodů při kvalitě 300 dpi) pro publikování soutěžního návrhu v katalogu soutěže a pro propagaci soutěže,

•

textová zpráva ve formátu *.doc,

•

anotace projektu (autorská zpráva) ve formátu *.doc (maximálně 1000 znaků včetně mezer)

•

vyplněnou tabulku bilancí ve formátu *.doc.

CD (DVD) i jeho obal budou opatřeny rámečkem 3x3 cm pro vyznačení identifikačního čísla návrhu (viz článek 8.2.)
a budou očíslovány shodně se seznamem příloh, který bude přiložen k textové zprávě (viz článek 8.2.).

Obálka nadepsaná „Zpáteční adresa“
Obálka nadepsaná „Zpáteční adresa“ bude obsahovat jméno a adresu, na kterou je možné zaslat Protokol o průběhu
soutěže, popřípadě neoceněné a neodměněné návrhy. Obálka bude zalepena, neporušena a zcela neprůhledná. Obálka
bude opatřena rámečkem 3x3 cm pro vyznačení identifikačního čísla návrhu (viz článek 8.2.). Dále bude obálka očíslována
shodně se seznamem příloh, který bude přiložen k textové zprávě (viz článek 8.2.).
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Obálka nadepsaná „Autor“
Obálka nadepsaná „Autor“ bude obsahovat jména, adresy a čestná prohlášení s podpisy všech účastníků soutěže
(viz. článek 4 těchto soutěžních podmínek) a dohodnutý procentuální podíl na ceně nebo odměně, číslo bankovního
spojení, telefonní a faxová čísla, e-mailové adresy, kontaktní osobu pro komunikaci se sekretariátem soutěže. Bude
zalepena, neporušena a zcela neprůhledná. Obálka bude opatřena rámečkem 3x3 cm pro vyznačení identifikačního čísla
návrhu (viz článek 8.2.). Dále bude obálka očíslována shodně se seznamem příloh, který bude přiložen k textové zprávě
(viz článek 8.2.).

8.4.

VOLNÁ ČÁST
Soutěžní panely
Nad rámec požadavků povinné části je možné doplnit obsah soutěžních panelů dle vlastního uvážení.

Sešit ve formátu A4
Součástí soutěžního návrhu může být sešit ve formátu A4, dokumentující např. postup autora při řešení soutěžního úkolu
nebo další vysvětlující materiály.
Sešit bude označen nápisem Architektonická soutěž „Údolní 53“, dole vpravo bude opatřen rámečkem 3x3 cm pro
vyznačení identifikačního čísla návrhu (viz článek 8.2.). Dále bude sešit očíslován shodně se seznamem příloh, který bude
přiložen k textové zprávě (viz článek 8.2.).

8.5.

OBAL
Veškerá závazně požadovaná, popřípadě v rámci těchto Soutěžních podmínek přípustná další dokumentace
(dle článku 8.), bude vložena do tuhých, neprůhledných a neprůsvitných desek v zalepeném a neporušeném obalu
s nápisem: Architektonická soutěž „Údolní 53“.

9.

KRITÉRIA HODNOCENÍ

9.1.

ZÁVAZNÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE
Kromě požadavků na obsah a rozsah soutěžního návrhu a jeho formální úpravu dle článku 8. musí navržené řešení
respektovat:
•

závaznou část stavebního programu dle podkladu P.02 bod 10. (viz článek 7.1.),

•

památkovou ochranu objektů U1 a U2 (netýká se objektu U5) – podrobnosti památkové ochrany jsou uvedeny
v podkladu P.02 (viz článek 7.1.).

Všechny ostatní požadavky v předaných podkladech jsou doporučené a jejich nedodržení nebude důvodem k vyloučení
soutěžního návrhu z posuzování.

9.2.

ZÁVAZNÁ KRITÉRIA HODNOCENÍ
Závazná kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následně:

9.3.

•

urbanistické řešení areálu,

•

komplexní architektonická kvalita návrhu,

•

hospodárnost a ekonomická přiměřenost zvoleného řešení.

DŮVODY PRO VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE
Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které:
•

nesplňují obsahové požadavky vypsání (viz čl. 8.3.),

•

nesplňují závazné podmínky soutěže (viz čl. 9.1..),

•

neodpovídají formálním požadavkům těchto Soutěžních podmínek (viz čl. 8.),

•

nedošly v požadovaném termínu (viz čl. 13.1.),

•

zřetelně ukazují na porušení anonymity (viz čl. 8.1.).
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Soutěžící bere na vědomí, že soutěžní návrh, který nesplní předepsané podmínky obsažené v těchto Soutěžních
podmínkách, je porota povinna dle § 10 odst. 6 Soutěžního řádu ČKA vyloučit z řádného posuzování. Takový návrh může
být posuzován pouze mimo soutěž a nemůže být oceněn.

10.

JMENNÝ SEZNAM ŘÁDNÝCH ČLENŮ POROTY A JEJICH NÁHRADNÍKŮ

10.1.

ČLENOVÉ POROTY
Porota má 9 řádných členů a 6 náhradníků. Porota bude zasedat, jednat a rozhodovat v tomto složení:
ŘÁDNÍ ČLENOVÉ POROTY ZÁVISLÍ

prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc., prorektor pro strategický rozvoj VUT v Brně
Ing. Vladimír Kotek, kvestor VUT v Brně
prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., děkan FA VUT v Brně
doc. PhDr. Petr Spielmann, dr.h.c., děkan FAVU VUT v Brně
ŘÁDNÍ ČLENOVÉ POROTY NEZÁVISLÍ

prof. Ing. arch. Akad. arch. Eva Jiřičná, Londýn
Ing. arch. Josef Pleskot, Praha
Ing. arch. Ján Stempel, Praha
Ing. arch. Akad. arch. Jan Šépka, Praha
prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc., Praha
NÁHRADNÍCI POROTY ZÁVISLÍ

Ing. Vlastimil Bejček, CSc., ředitel Centra vzdělávání a poradenství VUT v Brně
prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., ředitel ÚSI VUT v Brně
Ing. arch. Markéta Teplá, MMB OÚPR
ak. soch. Zdeněk Zdařil, proděkan pro výstavbu, dislokaci a materiální vybavení FAVU VUT v Brně
NÁHRADNÍCI POROTY NEZÁVISLÍ

Ing. arch. Zbyněk Pech, Brno
Mgr. Martin Strakoš, Ostrava

10.2.

PŘIZVANÍ ODBORNÍ ZNALCI
Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání odborných znalců podle potřeby pouze s výslovným svolením
vyhlašovatele.

11.

CENY, ODMĚNY A NÁHRADY VÝLOH SPOJENÝCH S ÚČASTÍ V SOUTĚŽI

11.1.

CENY
1. cena se stanovuje ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých),
2. cena se stanovuje ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých),
3. cena se stanovuje ve výši 175.000,- Kč (slovy: sto sedmdesát pět tisíc korun českých).

11.2.

ODMĚNY
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje k možnému rozdělení
celková částka na odměny ve výši 300.000,- Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých).
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11.3.

NÁHRADY VÝLOH SPOJENÝCH S ÚČASTÍ V SOUTĚŽI
V případě, že nebudou uděleny ceny nebo odměny v plné výši, může porota rozhodnout o rozdělení zbylého finančního
obnosu rovnoměrně mezi ostatní účastníky, jejichž soutěžní návrh nebyl v průběhu rozhodnutí vyloučen pro nesplnění
závazných ustanovení těchto Soutěžních podmínek.

11.4.

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. 1 Soutěžního řádu ČKA může soutěžní 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.

11.5.

NÁLEŽITOSTI ZDANĚNÍ CEN A ODMĚN ROZDĚLENÝCH V SOUTĚŽI
Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10.000,- Kč budou podle § 36 odst. 2 písm. b)
zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 20 %, která bude
vyhlašovatelem podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci
daně.
Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle § 36 odst. 2 písm. b) 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.

12.

ZÁKLADNÍ TERMÍNY SOUTĚŽE
Ustavující schůze poroty

20. června 2006

Vyhlášení soutěže
Prohlídka řešené lokality

8. července 2006
13. a 19. července 2006

Sraz před budovou Údolní 53 (v sousedství ulice Jiříkovského) vždy v 10.00 hodin.
Lhůta k podání dotazů soutěžícími

do 4. srpna 2006

Dotazy musí být předány e-mailem na adresu sekretáře soutěže.
Lhůta k zodpovězení dotazů

14. srpna 2006

Odpovědi na dotazy budou zveřejněny na internetových stránkách soutěže [http//www.udolni53.cz].
Odevzdání soutěžních návrhů
Hodnotící zasedání poroty

3. října 2006
11. – 13. října 2006

Lhůta k oznámení výsledků soutěže a k nahlédnutí soutěžních návrhů soutěžícím
Lhůta k oznámení výsledků soutěže a k zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí se stanovuje na dobu
sedmi dnů od rozhodnutí poroty o pořadí a udělení cen a odměn.

Lhůta k vyhlášení výsledků soutěže
Lhůta k vyhlášení výsledků soutěže se stanovuje na dobu patnácti dnů ode dne doručení posledního oznámení výsledku
soutěže soutěžícím, nebylo-li podáno námitek, anebo ihned po uplynutí zákonem stanovených lhůt v případě podaných
námitek či návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele.

Lhůta k proplacení cen a odměn
Lhůta k platbám cen a odměn, případně náhrad nákladů se stanovuje na dobu do 30 dnů od vyhlášení výsledků soutěže.

Lhůta k veřejnému vystavení soutěžních návrhů
Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se stanovuje nejpozději na dobu do tří měsíců od vyhlášení výsledků
soutěže.
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13.

ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

13.1.

PŘÍPUSTNÉ ZPŮSOBY PŘEDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
Soutěžní návrhy lze odevzdat
•

osobně nebo kurýrem proti písemnému potvrzení vyhlašovateli soutěže při zachování ustanovení těchto Soutěžních
podmínek, a to kterýkoliv pracovní den v týdnu v době mezi 8:00 hod. až 14:00 hod. a v konečný den lhůty
k odevzdání, tj. 3. října 2006 od 8:00 hod. do 12:00 hod. na adrese: podatelna Vysokého učení technického v Brně
(místnost č. 1.13), Antonínská 548/1, 601 90 Brno.

•

podáním k poštovní přepravě a to tak, aby soutěžní návrhy byly doručeny na podatelnu vyhlašovatele do 3. října 2006
do 12:00 hod. Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity odesílatele, bude u všech poštou zasílaných soutěžních
návrhů uvedena tato jednotná adresa odesílatele:
Česká komora architektů
Josefská 6/34
118 00 Praha 1
V případě odeslání návrhu poštou je odesílatel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen
na výše uvedenou adresu a ve výše stanovené lhůtě!

13.2.

CELNÍ ODBAVENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
Celní odbavení při odeslání zajistí a veškeré s tím spojené náklady uhradí účastník soutěže, a to za podmínek určených
pro doručování zásilek podle odstavce 13.1. Celní odbavení při doručení zásilek do České republiky zajistí sekretariát
soutěže.

14.

ŘEŠENÍ ROZPORŮ
1. Každý účastník soutěže může do 15 dnů ode dne doručení oznámení výsledků podat vyhlašovateli soutěže zdůvodněné
námitky vůči formálnímu postupu poroty.
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.
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.
4. Pokud vyhlašovatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat ve lhůtě podle
§ 113 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele u Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže.
5. V případě zahájení řízení o přezkoumání úkonů vyhlašovatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže může
stěžovatel postupovat podle ustanovení § 113 a násl. zákona č. 137/2006 Sb.

15.

KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK

15.1.

SOUHLAS VYHLAŠOVATELE, SEKRETÁŘE, PŘEZKUŠOVATELE A POROTCŮ S PODMÍNKAMI
SOUTĚŽE
Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel a porotci, 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 soutěžní poroty, učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.
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16.

KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ

16.1.

AUTORSKÁ PRÁVA SOUTĚŽÍCÍCH
Autoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě.

16.2.

SVOLENÍ K UŽITÍ AUTORSKÉHO DÍLA PRO ÚČELY TÉTO SOUTĚŽE
Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Autoři těchto návrhů udělují vyhlašovateli
souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže. Užití autorského díla pro jiné účely, než byly uvedeny v těchto
Soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení autorů. Neoceněné a neodměněné návrhy budou
po ukončení výstavy na požádání vráceny autorům.

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
Ze zasedání poroty bude pořizovat sekretář soutěže Protokol o průběhu soutěže.
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 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.
Do Protokolu o průběhu soutěže budou zaznamenány odlišné názory členů poroty, jestliže o to tito členové výslovně
požádají.
Kopii Protokolu o průběhu soutěže opatří vyhlašovatel průvodním dopisem a zašle ji všem účastníkům soutěže
(do vlastních rukou) a zároveň na vědomí České komoře architektů.

17.

ODSOUHLASENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK ČLENY POROTY A ČESKOU
KOMOROU ARCHITEKTŮ
Před vyhlášením soutěže byly Soutěžní podmínky odsouhlaseny všemi členy soutěžní poroty na její ustavující schůzi
a následně Českou komorou architektů. Písemné doklady jsou k nahlédnutí u vyhlašovatele.

18.

PODMÍNKY ZADÁNÍ ZAKÁZKY
Po ukončení soutěže budou účastníci, jejichž návrhy byly v soutěži o návrh porotou oceněny, vyzváni zadavatelem k
jednacímu řízení bez uveřejnění o zadání veřejné zakázky na zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Jednací
řízení bez uveřejnění bude realizováno dle platného zákona o veřejných zakázkách.
Kritéria pro toto jednací řízení budou hodnocena podle významu v následujícím pořadí:
•

pořadí v architektonické soutěži

•

nabídnutá cena za zpracování PD

•

termíny zpracování jednotlivých stupňů PD

V případě, že vinou uchazeče vybraného v jednacím řízení bez uveřejnění nedojde do jednoho měsíce od doručení
oznámení o přidělení veřejné zakázky k uzavření smlouvy, je zadavatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy o dílo toho
uchazeče jednacího řízení, který se umístil další v pořadí.
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19.

SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
Tyto Soutěžní podmínky byly projednány a odsouhlaseny porotou na ustavující schůzi poroty,
konané dne 20. června 2006.
Tyto Soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění vyhlašovatelem dne 29. června 2006.
Tyto Soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů
dopisem ze dne 28. června 2006.
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