PAMÁTNÍK

VÁLEČNÝM

VETERÁNŮM

Statutární město Ostrava
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon
o zadávání veřejných zakázek"“, v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna
1993, v platném znění (dále „soutěžní řád“), v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, v platném znění (dále „zákon o výkonu povolání“), s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
vyhlašuje

soutěž o návrh na řešení „Památníku válečným veteránům“ a vydává dne 03.03.2020 tyto soutěžní
podmínky.
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Upozorňujeme všechny účastníky soutěže, aby si pro odevzdání soutěžního návrhu v elektronické
podobě dle bodu 9.5 soutěžních podmínek vyhradili dostatek času!

1. Zadavatel, porota, přizvaní odborníci a pomocné orgány poroty
1.1

Zadavatel

název:
sídlo:
IČ:
DIČ:
ID datové schránky:
zplnomocněný zástupce zadavatele:
tel:
e-mail:
1.2

Zpracovatel soutěžních podmínek

jméno/název:
tel:
e-mail:
1.3

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
00845451
CZ00845451
5zubv7w
Tomáš Macura, primátor města
+420 599 442 291
posta@ostrava.cz

Statutární město Ostrava
+420 599 444 444
pamatnik-veteranu@ostrava.cz

Porota

1.3.1 Řádní členové závislí
Zuzana Bajgarová
Jaroslav Hrabec
Lukáš Jansa
Karin Veselá

náměstkyně primátora města Ostravy
zástupce Armády ČR
radní městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
vedoucí odboru kultury a památkové péče MS kraje

1.3.2 Řádní členové nezávislí
Petr Dub
Marie Foltýnová
Kurt Gebauer
Tomáš Knoflíček
Jana Kořínková

umělec a pedagog
historička umění a kurátorka veřejné plastiky
sochař a pedagog
teoretik umění a pedagog
historička umění a pedagožka

1.3.3 Náhradníci závislí
Marek Pokorný
David Witosz

ředitel Galerie PLATO Ostrava
1. místostarosta městského obvodu Mor. Ostrava a Přívoz

1.3.4 Náhradníci nezávislí
Jakub Ivánek
Jiří Jůza

historik a pedagog
ředitel GVU Ostrava

1.4

Přizvaní odborníci

Martin Jašík
Cyril Vltavský
Ondřej Vysloužil

odbor ochrany životního prostředí MMO
útvar hlavního architekta a stavebního řádu MMO
MAPPA Ostrava

1.4.1 Porota může v průběhu soutěže požádat zadavatele o přizvání dalších odborníků.

1.5

Sekretář soutěže

jméno:
tel:
e-mail:
1.6

Přezkušovatelka soutěžních návrhů

jméno:
tel:
e-mail:
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Jiří Burysz
+420 599 442 276
pamatnik-veteranu@ostrava.cz

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
posta@ostrava.cz

Hana Paclová
+420 599 443 468
pamatnik-veteranu@ostrava.cz

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w

2. Předmět soutěže a soutěžní zadání
2.1.

Předmět soutěže

Hlavní ideou soutěže je vybudování centrálního pietního místa v parku Čs. letců v Ostravě na pozemku
parcelní číslo 904 v katastrálním území Moravská Ostrava. Park je registrovaný jako významný krajinný
prvek s plochou převážně osazenou vzrostlou zelení, okolní zástavbu tvoří obytné a administrativní bloky.
Park je hojně využívaný okolními rezidenty, předloni prošel rekonstrukcí a loni v něm byl osazen mobiliář
venkovní třídy.
Město Ostrava v loňském roce v součinnosti s Moravskoslezským krajem, městským obvodem Moravská
Ostrava a Přívoz a Armádou ČR vypsalo otevřenou soutěž na řešení památníku. Přestože bylo doručeno 27
návrhů, žádný z nich dle poroty nenaplnil očekávání zadavatele, který následně soutěž zrušil a dle
doporučení poroty začal připravovat soutěž novou. Zaslané návrhy z loňské soutěže včetně protokolu ze
zasedání poroty jsou k náhledu na stránkách:
https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/utvar-hlavniho-architekta-a-stavebnihoradu/oddeleni-uzemni-koncepce/architektonicke-souteze/pamatnik-valecnych-veteranu
Památník má za účel důstojně připomínat všechny veterány, kteří nasazovali, nasazují a budou nasazovat své
životy v boji za svobodu a demokracii. Cílem vytvoření pietního místa je rovněž: 1) Společný památník
všem padlým vojákům, které nyní připomínají památníky a pamětní desky roztroušené v jednotlivých
městech, obvodech měst a obcích. 2) Připomenutí tradice novodobých veteránů, kteří v posledních dekádách
plní a budou plnit své úkoly v zahraničních misích, a prokázání respektu za jejich práci, kde často riskují své
zdraví a životy.
Předmětem soutěže tak je návrh výtvarně - architektonického řešení památníku, pro který se předpokládá
současné a nadčasové řešení. Záměrem vyhlašovatele je vytvořit prostor, jak pro kontakt v místě se
nacházejících a procházejících osob, tak i pro konání oficiálních vzpomínkových akcí, například Dne
válečných veteránů. Cílem soutěže je tak nalézt velkorysé řešení, které nebude akcentovat žádnou ze
zmíněných skupin veteránů, ale bude oslavovat veteránství jako celek.
2.2.

Soutěžní zadání

2.2.1. Zadavatel požaduje dodržení těchto parametrů řešení:
a) nebude zasahována do ochranného pásma památného stromu (buku) 15 m od paty kmene
vyznačeného v soutěžním podkladu P.05;
b) nebude zasahováno do vzdálenosti 5 m od paty kmene stromu (vzrostlý platan na západě parku)
vyznačeného v soutěžním podkladu P.05.
2.2.2. Zadavatel účastníkům doporučuje zohlednit tyto požadavky:
a) nebude zasahováno do vzdálenosti 3 m od paty kmene ostatních stromů;
b) budou zohledněny standardy péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při
stavební činnosti (příloha P.12);
c) budou zohledněny standardy péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2015 I. revize 2015 Řez
stromů (příloha P.12);
d) nedojde ke kácení dřevin a nedojde k ořezu dřevin v rozsahu, který by znamenal jejich poškození;
e) náklady na realizaci soutěžního návrhu, tedy včetně případně navržených úprav okolí, realizace
výtvarného díla, jeho umístění i dopravy apod., stanovené ke dni podání soutěžního návrhu by
neměla přesáhnout částku 3 500 000 Kč bez DPH;
f) umístění památníku by mělo umožnit konání vzpomínkových akcí za účasti cca 150 osob. Pro
řešení tohoto požadavku lze využít stávající zpevněné a zatravněné plochy; není však podmínkou,
že pro tato setkání musí být vytvořena nová zpevněná plocha – naopak žádoucí je významně
nenavyšovat podíl zpevněných ploch v parku, který je významným krajinným prvkem;
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g) stávající pomník určený památce letcům 1. Československé smíšené letecké divize je možné
přemístit;
h) soutěžní návrh bude v rozumné míře respektovat současný stav rekonstruovaného parku. Jsou
připuštěny jeho adekvátní úpravy vyvolané soutěžním návrhem, tak aby zadavateli nevznikaly
neúměrně vysoké vyvolané finanční náklady;
i) technická řešení budou odpovídat aktuálním trendům při zachování ekonomického a ekologického
přístupu.
2.2.3. Řešení výše neuvedených aspektů předmětu soutěže je ponecháno na invenci účastníků.
2.3.

Důsledky nedodržení požadavků zadavatele na řešení předmětu soutěže

Pokud účastník soutěže v soutěžním návrhu nedodrží požadavek uvedený v odst. 2.2.1, porota vyřadí jeho
návrh z posuzování a zadavatel jej vyloučí ze soutěže. Návrhy vyřazené z důvodů nesplnění soutěžního
zadání mohou být hodnoceny mimo soutěž.
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3. Druh a účel soutěže, specifikace následné zakázky
3.1.

Druh soutěže

3.1.1. Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako výtvarně - architektonická.
3.1.2. Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako užší.
3.1.3. Podle počtu vyhlášených fází se soutěž vyhlašuje jako dvoufázová. Zadavatel si na základě doporučení
soutěžní poroty vyhrazuje právo rozhodnout o pořadí účastníků již po první fázi.
3.1.4. Soutěž bude probíhat jako anonymní.
3.2.

Účel a poslání soutěže

3.2.1. Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní
požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat
účastníky, s nimiž může v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65
zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen "JŘBU") zadavatel jednat o zadání následné zakázky
dle odst. 3.3 těchto soutěžních podmínek.
3.2.2. Zadavatel
a) vyzve k jednání nejprve účastníka, jehož návrh se umístí na nejvýše oceněném místě, a pokud
s ním dojedná uzavření smlouvy, jednání ukončí;
b) v případě že v jednání podle písm. a) nedojde k dohodě o uzavření smlouvy, vyzve k jednání
účastníka, jehož návrh se umístí na druhém nejvýše oceněném místě, a pokud s ním dojedná
uzavření smlouvy, jednání ukončí;
c) v případě že ani v jednání podle písm. b) nedojde k dohodě o uzavření smlouvy, vyzve k jednání
o uzavření smlouvy účastníka, jehož návrh se umístí na třetím nejvýše oceněném místě,
a po jednání s tímto účastníkem JŘBU ukončí.
3.2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat do JŘBU dva nebo tři stejně oceněné účastníky v případě, že
bude uděleno nejvyšší ocenění dvakrát nebo třikrát ve stejné výši. V takovém případě bude v JŘBU
kritériem hodnocení zejména cena následné zakázky.
3.3.

Specifikace následné zakázky

3.3.1. Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže zakázku na služby (s ohledem na zvolené
řešení předmětu soutěže), kdy vybraný účastník zajistí:
a) návrhové práce nezbytné k realizaci díla;
b) dodání potřebné kompletní dokumentace nezbytné pro realizaci vítězného návrhu díla, eventuálně
projektové dokumentace a zajištění potřebných vyjádření a rozhodnutí, případně souhlasu
dotčených subjektů, zejména v souladu se stavebním zákonem, v platném znění;
c) zajištění realizace díla (autorsky s případnými subdodávkami);
d) dodání díla.
3.3.2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4 300 000 Kč (slovy: čtyři miliony tři statisíc korun
českých). Výše této předpokládané hodnoty je výsledkem součtu předpokládané hodnoty zakázky na
dopracování návrhu a realizaci díla navazující na tuto soutěž (3 500 000 Kč) a cen a náhrad výloh
v této soutěži (800 000 Kč).
3.3.3. Zadavatel předpokládá splnění následné zakázky nejpozději v říjnu 2021.
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4. Účastníci soutěže
4.1.

Podmínky účasti v soutěži

4.1.1. Podmínky účasti v soutěži splní fyzické a právnické osoby, popřípadě jejich společnosti,
které prokáží, že:
a. nikdo z autorů, popř. spoluautorů soutěžního návrhu a jejich spolupracovníků a v případě
právnických osob též nikdo ze statutárních orgánů:
a.1) se bezprostředně nezúčastnil přípravy soutěžního zadání a vyhlášení soutěže;
a.2) není řádným členem nebo náhradníkem poroty, sekretářem poroty, přezkušovatelem
soutěžních návrhů nebo přizvaným odborníkem této soutěže;
a.3) není manželem, přímým příbuzným, trvalým projektovým partnerem, bezprostředním
nadřízeným či přímým spolupracovníkem osob uvedených v bodech a.1) a a.2),pokud jsou
tyto osoby uvedeny v soutěžních podmínkách;
a.4) není členem samosprávných orgánů zadavatele nebo zaměstnancem úřadů zadavatele
nebo právnických osob zřízených zadavatelem, které se podílely na projednávání
a schvalování soutěžních podmínek, soutěžního zadání anebo se budou podílet
na projednávání a schvalování výsledků soutěže, výsledků řízení o zadání zakázky
v návaznosti na soutěž a výsledků zakázky zadané v návaznosti na soutěž;
b. splňují základní způsobilost dle ust. § 74 zákona o zadávání veřejných zakázek;
c. splňují profesní způsobilost podle ust. § 77 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek (splnění
profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo
jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje);
d. splňují technickou kvalifikaci podle ust. § 79 odst. 2 písm. b) zákona o zadávání veřejných
zakázek předložením údajů a informací o min. jedné poskytnuté službě obdobného charakteru
před zahájením soutěže o návrh. Za službu obdobného charakteru je považován projekt
uměleckého díla ve veřejném prostoru.
4.1.2. Osoba prokazující splnění podmínky dle odst. 4.1.1. písm. d) musí být autorem nebo spoluautorem
návrhu.
4.2.

Prokázání splnění podmínek účasti v soutěži

4.2.1. Účastník prokáže splnění podmínek účasti v soutěži dle odst. 4.1.1. písm. a. až c. čestným prohlášením
(podklad P.10).
4.2.2. Pokud předloží soutěžní návrh více osob společně, ponesou, v případě jejich společné realizace
následné veřejné zakázky, odpovědnost společně a nerozdílně.
4.2.3. Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník více osob společně, musí každá z těchto osob splňovat
podmínky uvedené v odst. 4.1.1. písm. a. až c.
4.2.4. Účastník prokáže splnění podmínek účasti v soutěži dle odst. 4.1.1. písm. d. předložením autorského
portfolia s min. 1 referenční prací s charakterem uměleckého díla ve veřejném prostoru.
4.3.

Důsledky nesplnění podmínek k účasti v soutěži

4.3.1. Pokud účastník nedoloží požadované dokumenty prokazující splnění podmínek účasti v soutěži
dle odst. 4.2.1, zadavatel jej písemně vyzve k dodání požadovaných dokladů ve lhůtě do 5 dnů.
4.3.2. V případě, že účastník požadované dokumenty ve lhůtě uvedené v odst. 4.3.1 nedoloží, zadavatel jej
vyloučí ze soutěže.
4.3.3. Zadavatel vyloučí účastníka, u něhož zjistí ověřením skutečností uvedených v čestném prohlášení,
že tento účastník nesplnil podmínky účasti v soutěži.
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4.4. Vyzvaní účastníci

Zadavatel vyzve k podání návrhu v soutěži tyto dodavatele:
▪

Ondřej Bělica;

▪

Pavla Sceránková;

▪

Kateřina Šedá;

▪

Jan a Petr Stolínovi.

Zadavatel tyto účastníky vyzve k účasti v soutěži dle soutěžního podkladu P.11 a k doložení splnění
požadavků dle odst. 4.1.1 dle vzoru v podkladu P.10.
Tito dodavatelé, jež budou vyzváni k podání návrhu v soutěži, mohou předložení portfolia dle odst. 4.2.4.
nahradit čestným prohlášením dle soutěžního podkladu P.11.
4.5. Žádosti o účast, jejich posouzení a snížení počtu účastníků

4.5.1. Zájemci mající zájem se této soutěže o návrh zúčastnit podají ve stanovené lhůtě žádost o účast.
4.5.2. Žádost o účast bude obsahovat:
a) název či jméno účastníka, kontaktní údaje;
b) čestné prohlášení prokazující splnění podmínky uvedené v odst. 4.1.1 písm. a) až c);
c) autorské portfolio dle odst. 4.2.4. - příklady projektů zpracované účastníkem, z nichž min. 1 bude
mít charakter uměleckého díla ve veřejném prostoru. Tyto referenční projekty mohou být
v libovolném stupni (studie, soutěžní návrh, realizace), u každého bude doložena stručná textová
zpráva charakterizující projekt a minimálně jeden výkres nebo vizualizace nebo foto realizace.
4.5.3. Žádost o účast bude odevzdána jako jednotlivé soubory ve formátech *.pdf prostřednictvím
elektronického nástroje zadavatele (viz čl. 9.5).
4.5.4. Porota provede posouzení a hodnocení předložených portfolií podle míry naplnění kritéria: celková
výtvarně-architektonická kvalita referenčních prací. Porota své závěry zapíše do protokolu o
posuzování a hodnocení portfolií a navrhne zadavateli čtyři z účastníků, kteří splnili uvedené kritérium
v nejvyšší míře a kteří mají být vyzváni k podání soutěžních návrhů.
4.5.5. Zadavatel posoudí soulad žádostí o účast se soutěžními podmínkami a provede na základě stanoviska
poroty snížení počtu účastníků soutěže. Na základě stanoviska poroty zadavatel přijme rozhodnutí o
snížení počtu účastníků, vyzve účastníky vybrané podle bodu 4.5.4. a účastníky dle 4.4. k podání
soutěžních návrhů a zašle zbývajícím účastníkům své rozhodnutí o jejich vyloučení. Současně všem
žadatelům o účast zašle protokol o posuzování a hodnocení autorských portfolií.
4.6. Podmínky pro uzavření smlouvy na zhotovení následné zakázky

4.6.1. Účastník, který bude na základě výsledků JŘBÚ vyzván k uzavření smlouvy, předloží zadavateli
originály nebo úředně ověřené kopie listin dokládající splnění podmínek účasti v soutěži uvedených
v odstavci 4.1. (v souladu s ustanovením § 211 odstavcem 3 zákona o zadávání veřejných zakázek
v elektronické podobě).
4.6.2. V případě nutnosti zpracování projektové dokumentace a zajištění potřebných vyjádření a rozhodnutí,
případně souhlasu dotčených subjektů, zejména v souladu se stavebním zákonem, v platném znění,
doloží účastník JŘBU zadavateli také originál nebo úředně ověřenou kopii:
a) osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů;
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b) oprávnění k podnikání pro projektovou činnost ve výstavbě (nevztahuje se na osoby vykonávající
činnost architekta jako svobodné povolání a na fyzické a právnické osoby se sídlem v zemi, kde
takové oprávnění není vyžadováno).
Účastník JŘBÚ je oprávněn prokázat splnění profesní způsobilosti dle tohoto odstavce
prostřednictvím jiné osoby v souladu s § 83 zákona o zadávání veřejných zakázek.
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5. Soutěžní podmínky, soutěžní podklady, jejich dostupnost a vysvětlení, prohlídka
místa
5.1.

Dostupnost soutěžní dokumentace

Soutěžní
podmínky
a
soutěžní
podklady
jsou
zveřejněny
na
profilu
zadavatele
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=324443 ode dne uveřejnění formuláře o zahájení
soutěže o návrh ve Věstníku veřejných zakázek.
5.2.

Soutěžní podklady

5.2.1. Zadavatel poskytuje zájemcům tyto podklady v digitální podobě:
P.01 Výřez z katastrální mapy
(*.dxf, *.pdf)
P.02 Ortofotomapa
(*.jpg, *.jgw)
P.03 Technická mapa
(*.dxf, *.pdf, *.xls)
P.04 Výškopis
(*.dxf, *.pdf)
P.05 Situace stromů a zpevněných ploch
(*.dxf, *.pdf)
P.06 Územně analytické podklady
(*.pdf)
P.07 Rekonstrukce Parku Čs. letců
(*.pdf)
P.08 Vzor soutěžního panelu
(*.pdf)
P.09 Vzor finanční rozvahy
(*.xls)
P.10 Vzor čestného prohlášení
(*.doc)
P.11 Vzor závazné prohlášení
(*.doc)
P.12 Standardy péče o přírodu a krajinu
(*.pdf)
5.2.2. Zájemci se zavazují, že podklady využijí pouze pro rozhodování o účasti v soutěži a k vypracování
žádosti o účast v soutěži, resp. soutěžního návrhu.
5.3.

Vysvětlení soutěžních podmínek (dotazy)

5.3.1. Zájemci mohou podávat žádosti o vysvětlení soutěžních podmínek a podkladů. Žádosti o vysvětlení
mohou být podány pouze v písemné formě prostřednictvím elektronického nástroje eGORDION v. 3.3
– Tender arena (dále jen „Tender arena“ či „elektronický nástroj“). Zájemce musí být pro umožnění
komunikace se zadavatelem prostřednictvím elektronického nástroje registrován v elektronickém
nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz, kde je
rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití v odkazu „nápověda“ v zápatí a kontakty na
uživatelskou podporu).
5.3.2. Vysvětlení soutěžních podmínek a podkladů bude s textem žádosti (dotazem) bez identifikace zájemce
zveřejněno spolu se soutěžními podmínkami a soutěžními podklady na profilu zadavatele. Termíny
pro podání žádostí uvádí odst. 9.3.1.
5.4.

Prohlídka soutěžního místa

Zadavatel zorganizuje pro zájemce prohlídku soutěžního místa s výkladem v termínu uvedeném v bodě 9.4
těchto soutěžních podmínek. Na prohlídce nesmí být pokládány a zodpovídány žádné dotazy týkající se
organizačních záležitostí soutěže a předmětu soutěže.

9/21

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
posta@ostrava.cz

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w

6. Soutěžní návrh
6.1.

Náležitosti soutěžního návrhu

6.1.1. Soutěžní návrh bude v 1. fázi obsahovat:
a) Grafickou a textovou část (viz odst. 6.2. a 6.3);
b) Model (viz. odst. 6.4);
c) Dokladovou část (viz odst. 6.5.).
6.1.2. Soutěžní návrh bude v 2. fázi obsahovat:
a) Grafickou a textovou část (viz odst. 6.6. a 6.7.);
b) Dokladovou část (viz odst. 6.8.).
6.2.

Náležitosti obsahu a uspořádání grafické části – 1. fáze

6.2.1. Jsou požadována následující grafická vyjádření s doporučenými měřítky:
a) Situace umístění pomníku s vazbami na Park Čs. letců a širší okolí v doporučeném měřítku 1:500;
b) Půdorys v doporučeném měřítku 1:20 až 1:50 (zvolené měřítko bude na panelu uvedeno);
c) Pohled(y) v doporučeném měřítku 1:20 až 1:50 (zvolené měřítko bude na panelu uvedeno);
d) Zákres(y) do fotografie z horizontu chodce (v případě nočních scén bude alespoň jedna denní);
e) Schématické vyjádření konceptu, detailu, prvků apod.
6.2.2. Grafická vyjádření budou dále uspořádána do jednoho grafického výstupu umožňujícího tisk do
formátu B1 (70 × 100 cm) orientovaného na výšku (dále jen "panel").
6.2.3. Panel může obsahovat další libovolná vyjádření objasňující návrh řešení předmětu soutěže nad rámec
uvedený v odst. 6.2.1; jejich použití však nesmí snížit srozumitelnost vyjádření uvedených
v odst. 6.2.1.
6.2.4. Zadavatel doporučuje uspořádat obsah panelu dle podkladu P.08 Vzor soutěžního panelu.
6.2.5. Panel bude v pravém dolním rohu opatřen rámečkem 3 × 3 cm, do kterého sekretář soutěže vyznačí
identifikační číslo návrhu, v levém dolním rohu opatřen rámečkem 3 × 3 cm, do kterého účastník
umístí pořadové číslo části návrhu dle seznamu, který je součástí textové části, a v dolní části
uprostřed označen textem "PAMÁTNÍK VÁLEČNÝM VETERÁNŮM".
6.2.6. Panel grafické části soutěžního návrhu bude zadavateli odevzdán prostřednictvím elektronického
nástroje zadavatele (viz čl. 9.5) a to jako soubor ve formátu *.pdf v kvalitě odpovídající potřebám
tisku do uvedených formátů.
6.3.

Náležitosti obsahu a uspořádání textové části – 1. fáze

6.3.1. Textová část bude obsahovat:
a) titulní stranu;
b) seznam částí soutěžního návrhu označených pořadovým číslem a názvem části a navazujícími
pořadovými čísly;
c) textové vyjádření návrhu v rozsahu max. 2 stran A4 obsahující zejména vysvětlení základních
principů návrhu, hmotové řešení v kontextu se širším okolím a popis zvoleného konstrukčního a
materiálového řešení;
d) v rozsahu jedné A4 strukturovanou finanční rozvahu veškerých nákladů na realizaci díla včetně
provozních nákladů vyčíslených na 1 rok v případě, že takové náklady jsou. Zadavatel doporučuje
koncipovat finanční rozvahu dle podkladu P.09 Vzor finanční rozvahy.
6.3.2. Textová část může dále obsahovat doplňující informace a technické specifikace návrhu formou textu,
skic či schémat upřesňujících princip řešení a technické upřesnění návrhu v rozsahu maximálně
4 stran formátu A4.
6.3.3. Titulní strana textové části bude v pravém dolním rohu opatřena rámečkem 3 × 3 cm, do kterého
sekretář soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu, v levém dolním rohu opatřena rámečkem 3 × 3
cm, do kterého účastník umístí pořadové číslo části návrhu dle seznamu, který je součástí textové
části, a textem "Památník válečným veteránům".
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6.3.4. Textová část bude odevzdána jako jednotlivé soubory ve formátech *.pdf/*.doc nebo *.docx/*.xls
nebo *.xlsx a jako jeden soubor formátu *.pdf prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele
(viz odst. 9.5).
6.4.

Model – 1. fáze

6.4.1. Model bude zhotoven libovolnou technikou a bude upevněn na pevné desce. Měřítko modelu
je ponecháno na úvaze účastníků. Součástí modelu bude uvedení jeho měřítka.
6.4.2. Podkladová deska bude v pravém dolním rohu opatřena rámečkem 3 × 3 cm, do kterého sekretář
soutěže vyznačí identifikační číslo návrhu, v levém dolním rohu opatřen rámečkem 3 × 3 cm,
do kterého účastník umístí pořadové číslo části návrhu dle seznamu, který je součástí textové části,
a v dolní části uprostřed označeny textem "Památník válečným veteránům".
6.4.3. Model bude zadavateli odevzdán fyzicky (viz odst. 9.5.7).
6.5.

Dokladová část – 1. fáze

6.5.1. Účastník dále odevzdá následující dokumenty:
a) údaje o účastníku soutěže – informace o autorovi a spolupracovnících, tedy jejich jména, IČO,
adresy/sídlo, popřípadě telefonní čísla a emailové adresy;
b) jméno a adresu kontaktní osoby pro komunikaci se sekretářem soutěže, číslo jednoho bankovního
účtu, na které bude doručena případná cena, případně ID datové schránky;
c) účastníci vyzvaní k podání návrhu v soutěži podle odst. 4.4. připojí k dokladové části čestné
prohlášení o splnění podmínek účasti v soutěži dle odst. 4.2.1. a prokáží splnění podmínek účasti v
soutěži dle odst. 4.1.1. písm. d. - předložení portfolia dle odst. 4.2.3. mohou nahradit čestným
prohlášením dle soutěžního podkladu P.11;
d) podepsané licenční ujednání o autorských právech, pokud účastník není shodný s autorem
(dle čl. 11.1);
6.5.2. Dokladová část bude zadavateli odevzdána prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele
(viz odst. 9.5) a to ve formátu *.pdf.
6.6.

Náležitosti obsahu a uspořádání grafické části – 2. fáze

6.6.1. Grafická část soutěžního návrhu bude obsahovat výkresy a schémata, které budou upřesněny a
uspořádány dle výzvy k účasti ve druhé fázi.
6.6.2. Grafická část bude zadavateli odevzdána prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele (viz čl.
9.5) a to jako soubor ve formátu *.pdf v kvalitě odpovídající potřebám tisku do uvedených formátů.
6.7.

Náležitosti obsahu a uspořádání textové části – 2. fáze

6.7.1. Textová část soutěžního návrhu bude upřesněna a uspořádána dle výzvy k účasti ve druhé fázi.
6.7.2. Textová část bude odevzdána jako jednotlivé soubory ve formátech *.pdf/*.doc nebo *.docx/*.xls
nebo *.xlsx a jako jeden soubor formátu *.pdf prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele
(viz odst. 9.5).
6.8.

Dokladová část – 2. fáze

6.8.1. Účastník dále odevzdá následující dokumenty:
a) údaje o účastníku soutěže – informace o autorovi / autorech návrhu a spolupracovnících, tedy
jejich jména, IČO, adresy/sídlo, popřípadě telefonní čísla a emailové adresy;
b) jméno a adresu kontaktní osoby pro komunikaci se sekretářem soutěže, číslo jednoho bankovního
účtu, na které bude doručena případná cena, případně ID datové schránky;
6.8.2. Dokladová část bude zadavateli odevzdána prostřednictvím elektronického nástroje zadavatele
(viz odst. 9.5) a to ve formátu *.pdf.
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6.9.

Podmínky anonymity soutěžního návrhu

6.9.1 Návrhy budou posuzovány a hodnoceny anonymně. Žádná část soutěžního návrhu (s výjimkami
výslovně uvedenými v těchto Soutěžních podmínkách) nesmí obsahovat jméno a podpis účastníka či
heslo ani jinou grafickou značku, která by mohla vést k identifikaci účastníka a tím k porušení
anonymity. Pro zachování anonymity soutěžních návrhů je rovněž žádoucí, aby účastníci odstranili
případné identifikační údaje z vlastností elektronicky předkládaných dokumentů. V názvech souborů
nesmí být žádné informace o autorovi.
6.9.2 Zadavatel vyloučí ze soutěže účastníka, u jehož návrhu přezkušovatel a sekretář při kontrole
soutěžních návrhů nebo porota při hodnocení soutěžních návrhů zjistí porušení podmínek anonymity
návrhu.
6.10. Důsledky nesplnění požadavků na soutěžní návrhy

6.10.1 Porota vyřadí z dalšího posuzování a hodnocení návrhy, u kterých bude zjištěno
a) nesplnění požadovaného formátu a počtu panelů grafické části soutěžního návrhu;
b) porušení podmínek zachování anonymity soutěžního návrhu;
c) předložení variantního řešení;
d) nerespektování stanoveného způsobu podání.
6.10.2 Účastníky, jejichž návrhy porota vyřadí z posuzování, zadavatel vyloučí ze soutěže.
6.10.3 Za podmínek § 10 odst. 7 Soutěžního řádu mohou být vyřazené návrhy posuzovány mimo soutěž
a mohou získat zvláštní odměnu.
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7 Kritéria hodnocení návrhů
7.10 Kritéria pro snížení počtu návrhů / hodnocení

7.10.1 Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy hodnoceny, se stanovují bez pořadí významnosti
následovně:
a) komplexní ideově výtvarně-architektonická kvalita návrhu,
b) kvalita celkového řešení umístění v území,
c) hospodárnost a ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení,
d) trvanlivost a odolnost s přihlédnutím ke skutečnosti, že se jedná o díla vystavená klimatu i
obecnému užívání.
Míru naplnění kritérií, která nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností
a znalostí jejích jednotlivých členů. Takové hodnocení bude tedy profesionálním, leč subjektivním
názorem poroty. Tento způsob hodnocení je obecně standardní a účastníci soutěže svou účastí v ní
vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.
7.10.2 Na základě uvedených kritérií může být počet účastníků, kteří budou vyzvání ve druhé fázi soutěže,
snížen. K zajištění dostatečné soutěže musí být v druhé fázi soutěže vyzvání tři účastníci, pokud je
k dispozici dostatek návrhů podaných v 1. fázi soutěže. Po snížení počtu návrhů budou účastníci,
jejichž návrhy nebyly pro druhou fázi soutěže vybrány, vyloučeni.
7.11 Kritéria hodnocení pro druhou fázi soutěže

Pro hodnocení návrhů ve druhé fázi soutěže budou použita kritéria shodná s první fází doplněná o hodnocení
vývoje soutěžního návrhu a hodnocení schopnosti reagovat na upřesňující podmínky vydaných na základě
výsledků první fáze.
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8 Ceny, odměny a náhrady výloh spojených s účastí v soutěži
8.10 Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži

Celková částka na ceny, odměny a náhrady výloh v soutěži se stanovuje ve výši 800 000 Kč (slovy: osm set
tisíc korun českých).
8.11 Ceny

8.2.1. První cena se stanovuje ve výši 120 000 Kč (slovy: sto dvacet tisíc korun českých).
8.2.2. Druhá cena se stanovuje ve výši 80 000 Kč (slovy: osmdesát tisíc korun českých).
8.2.3. Třetí cena se stanovuje ve výši 40 000 Kč (slovy: čtyřicet tisíc korun českých).
8.3.

Odměny

Zadavatel neudělí žádné odměny.
8.4.

Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži

Každému účastníku první fáze soutěže, který dodá soutěžní návrh a jehož soutěžní návrh nebude
zadavatelem v průběhu posuzování vyřazen ze soutěže, bude přidělena částka 70 000 Kč (slovy: sedmdesát
tisíc korun českých).
8.4.

Podmínky pro případné rozhodnutí o jiném rozdělení cen a odměn, popřípadě neudělení
některých cen a odměn

Za podmínek stanovených v ust. § 10 odst. 8 a ust. § 12 odst. 2 soutěžního řádu může porota ve výjimečných
případech rozhodnout, že některou z vypsaných cen neudělí a částky na ně určené nerozdělí nebo rozdělí
jiným způsobem. Ve zvláštních případech může porota rozhodnout o jiném rozdělení celkové částky na
jednotlivé ceny. Toto své rozhodnutí musí porota podrobně zdůvodnit do protokolu o průběhu soutěže, spolu
se záznamem o hlasování řádných členů poroty.
8.5.

Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži

8.5.1. Ceny a odměny ve veřejné soutěži jsou považovány za odměnu včetně všech daní a poplatků. Pokud
vznikne vyhlašovateli veřejné soutěže jako plátci daně povinnost odvést z odměny jakoukoliv daň či
poplatek, bude výsledná odměna vyplacená účastníkovi soutěže snížena o úhrady provedené
vyhlašovatelem soutěže.
8.5.2. Ceny a odměny udělené v soutěži nepodnikajícím fyzickým osobám budou podle § 36 odst. 2
písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z
příjmu ve výši 15 %, která bude zadavatelem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění
pozdějších předpisů, odvedena správci daně.
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9 Průběh soutěže
9.1.

Projednání soutěžních podmínek před vyhlášením soutěže

9.1.1. Soutěžní podmínky byly odsouhlaseny porotou soutěže v rámci jejího ustavujícího zasedání formou
per rollam dne 02.03.2020.
9.1.2. Soutěžní podmínky byly schváleny Radou města Ostravy dne 03.03.2020.
9.1.3. Česká komora architektů vydala k podmínkám potvrzení regulérnosti dne 28.02.2020 dopisem č. j.
205-2020/DP/Ze.
9.2.

Zahájení soutěže

9.2.1. Soutěž je zahájena odesláním oznámení soutěže o návrh k uveřejnění. Dnem následujícím začíná běžet
lhůta pro podání návrhů.
9.2.2. Zahájení soutěže je oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek
(https://www.vestnikverejnychzakazek.cz) a v Úředním věstníku EU.
9.2.3. Soutěžní podmínky a soutěžní podklady jsou ode dne uveřejnění oznámení o zahájení soutěže
ve Věstníku veřejných zakázek dostupné na profilu zadavatele
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=324443.
9.3.

Vysvětlení soutěžních podmínek – první fáze

9.3.1. Za podmínek uvedených v odst. 5.3 mohou účastníci požadovat vysvětlení soutěžních podmínek
do 04.08.2020.
9.3.2. Zadavatel bude vysvětlení soutěžních podmínek uveřejňovat na profilu zadavatele průběžně
(nejpozději však do 14 dnů před uplynutím lhůty pro podání návrhů) do 18.08.2020.
9.4.

Prohlídka soutěžního místa

Prohlídka soutěžního místa proběhne dne 04.06.2020 s výkladem zástupce zadavatele. Sraz zájemců
prohlídky je v 10:00 hodin u venkovní třídy v parku Čs. letců.
9.5.

Podání žádosti o účast / Odevzdání částí soutěžního návrhu

9.5.1.

Žádost o účast/Soutěžní návrh bude podán/a pouze v elektronické podobě na adresu
elektronického nástroje https://tenderarena.cz/profily/Ostrava k veřejné zakázce ID VZ0087293
https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=324443. Pro podání žádosti o
účast/soutěžního návrhu v elektronické podobě se šifrovaným obsahem bude použit
certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender arena.
9.5.2. Žádost o účast/Soutěžní návrh v elektronické podobě nesmí přesáhnout velikost 200 MB, z čehož
maximálně 100 MB dokumenty k soutěžnímu návrhu – grafická a textová část (viz náležitosti obsahu
podle 6.2. a 6.3.; 6.5. a 6.6.) a maximálně 100 MB dokumenty k dokladové části (viz dokladová část
podle 6.4.; 6.8.), resp. dokumenty k žádosti o účast (viz obsah žádosti podle 4.5.2.). Není-li těmito
soutěžními podmínkami stanoveno jinak, musí být dokumenty soutěžního návrhu zpracovány
prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office,
PDF, JPEG, GIF, nebo PNG, přičemž názvy jednotlivých souborů by měl dodavatel vždy volit
intuitivně podle jejich obsahu.
9.5.3. Zadavatel dále uvádí podrobné informace k podání žádosti o účast/soutěžního návrhu v elektronické
podobě:
a) Pro podání žádosti o účast/soutěžního návrhu (nabídky) v elektronické podobě bude použit
certifikovaný elektronický nástroj eGORDION v. 3.3 - Tender arena, dostupný na internetové
adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž dostupný podrobný návod na jeho použití (odkaz
„nápověda“ v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu.
b) Účastník musí pro podání žádosti o účast/soutěžního návrhu (nabídky) disponovat osobním
počítačem, s minimálně následujícím výkonem: frekvence CPU 1 GHz, operační paměť 1024 MB,
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9.5.4.
9.5.5.
9.5.6.
9.5.7.

9.5.8.

9.6.

pevný disk 20 GB, osobní počítač musí být připojen k síti Internet, a to s minimální rychlostí
připojení 2 Mbps (DOWNLOAD) / 512 Kbps (UPLOAD), dodavatel musí mít v počítači
nainstalovaný internetový prohlížeč (Microsoft Internet Explorer verze 9.0 nebo vyšší, Mozilla
Firefox verze 30.0 a vyšší), který má nainstalovaný SW Java verze 1.8 a vyšší.
c) Účastník musí být pro možnost podání žádosti o účast/soutěžního návrhu (nabídky) registrován v
elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce
www.tenderarena.cz) a uživatel dodavatele musí pro podání žádosti o účast/soutěžního návrhu
(nabídky) disponovat rolí „účastník zakázky“. Vyřízení registrace trvá max. 48 hodin (v pracovní
dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.
d) Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka. Zadavatel doporučuje
účastníkům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání žádosti o
účast/soutěžního návrhu (nabídky) tak, aby byl/a podán/a ve stanovené lhůtě (podáním žádosti o
účast/soutěžního návrhu (nabídky) se rozumí její/jeho finální odeslání do elektronického nástroje
po nahrání veškerých příloh!).
Poslední termín pro podání žádosti o účast je 21.04.2020 ve 13.00 hodin.
Poslední termín podání soutěžního návrhu, tedy okamžik, kterým končí lhůta pro podání soutěžního
návrhu, je 03.09.2020 ve 13.00 hodin.
Žádost o účast/Návrh podaná/ý po uplynutí příslušné lhůty se nepovažuje za podanou/ý a při
posouzení a hodnocení se k ní/němu nepřihlíží.
Ve lhůtě pro podání soutěžních návrhů účastník model (v první fázi) doručí zadavateli na adresu
Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, podatelna (určeno pro odbor ÚHA a SŘ),
a to vložený do pevného a zalepeného obalu chránícího model proti poškození s označením
„NEOTEVÍRAT – SOUTĚŽNÍ NÁVRH – PAMÁTNÍK VÁLEČNÝM VETERÁNŮM“. Pro přijetí
modelu se však musí jednat o návrh shodný s elektronickým originálem podaným prostřednictvím
elektronického nástroje. Součástí modelu bude obálka nadepsaná „Kontaktní údaje“. Obálka bude
obsahovat identifikační údaje dle bodu 6.5.1.a) a kontaktní osobu dle 6.5.1.b). Obálka bude zalepená,
neporušená a zcela neprůhledná.
Vzhledem k nutnosti dodržení anonymity návrhu bude u modelu uvedena tato jednotná adresa
odesílatele:
Česká komora architektů
Josefská 6
118 00 Praha 1 – Malá Strana
Přezkoušení návrhů

9.6.1. Přezkoušení návrhů provede přezkušovatel bezprostředně po ukončení lhůty pro podání návrhů.
9.6.2. Sekretář označí jednotlivé části návrhu číslem, pod kterým budou návrhy přezkoušeny a hodnoceny.
9.6.3. Přezkušovatel zpracuje z přezkoušení návrhů zprávu, kterou předloží porotě a přiloží k protokolu o
průběhu soutěže.
9.7.

Hodnotící zasedání poroty

Datum zasedání poroty k posouzení a hodnocení soutěžních návrhů 1. fáze se stanovuje předběžně na
10.9.2020. Přesné datum konání hodnotícího zasedání bude stanoveno v průběhu soutěže.
9.8.

Výzva vybraným účastníkům k účasti ve druhé fázi soutěže

Na základě rozhodnutí poroty zajistí zadavatel vyzvání účastníků, jejichž návrhy byly vybrány pro druhou
fázi soutěže, k účasti ve druhé fázi. Ostatním účastníkům, jež byli po snížení počtu návrhů vyloučeni, zašle
své rozhodnutí současně s protokolem o provedeném hodnocení v 1. fázi.
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9.9.

Průběh druhé fáze soutěže

9.9.1 Průběh druhé fáze bude upřesněn a bude spolu s výzvou a ostatními dokumenty zaslán soutěžícím
postupujícím do druhé fáze.
9.9.2 Předpokládá se, že lhůta pro podání návrhů pro druhou fázi bude min. 45 dnů.
9.10. Protokol o průběhu soutěže

9.10.1. Ze všech zasedání poroty pořídí sekretář, popřípadě jiná osoba pověřená předsedou poroty protokol
o průběhu soutěže, jehož správnost ověří svým podpisem všichni členové poroty a potvrdí osoba
zapisující.
9.10.2. Protokol o průběhu soutěže (zpráva o hodnocení návrhů) obsahuje zejména:
a) zápisy ze všech jednání poroty včetně záznamu hlasování;
b) zprávu o vysvětlení soutěžních podmínek v průběhu lhůty pro podání návrhů;
c) zprávu o převzetí návrhů a přezkoušení návrhů;
d) doporučení zadavateli k vyloučení účastníků ze soutěže;
e) seznam všech posuzovaných soutěžních návrhů;
f) záznam průběhu hodnocení soutěžních návrhů včetně záznamu hlasování;
g) písemné zhodnocení návrhů;
h) údaje o účastnících a autorech a splnění podmínek účasti v soutěži účastníky přiřazené k číslům
soutěžních návrhů;
i) stanovisko poroty k výběru nejvhodnějších návrhů, ke stanovení jejich pořadí, k rozdělení cen
včetně jeho zdůvodnění a dalších doporučení poroty;
j) prezenční listiny z jednotlivých zasedání poroty;
k) čestné prohlášení o nestrannosti a nepodjatosti porotců.
9.10.3. Do protokolu o průběhu soutěže mohou být zaznamenány odlišné názory členů poroty, jestliže o to
tito členové výslovně požádají.
9.11. Rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu a jeho oznámení

9.11.1. Zadavatel je při výběru nejvhodnějšího návrhu vázán stanoviskem poroty.
9.11.2. Zadavatel přijme rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu do 90 dnů od vydání stanoviska
poroty.
9.11.3. Zadavatel může rozhodnout o novém hodnocení návrhů z důvodů uvedených v ust. § 148 odst. 7
zákona o zadávání veřejných zakázek a v ust. § 11 odst. 1 Soutěžního řádu.
9.11.4. Zadavatel oznámí výsledek soutěže a výběr nejvhodnějšího návrhu do deseti dnů od přijetí
rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu. K oznámení připojí protokol o průběhu soutěže.
9.11.5. Výsledek soutěže zveřejní zadavatel po doručení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu dalšími
způsoby, kterými zveřejnil vyhlášení soutěže (na profilu zadavatele).
9.12. Zpřístupnění soutěžních návrhů

Dnem zveřejnění oznámení o výsledku soutěže a protokolů začíná běžet patnáctidenní lhůta pro zpřístupnění
soutěžních návrhů.
9.13. Ukončení soutěže, zrušení soutěže

9.13.1. Soutěž je ukončena dnem, kdy:
a) všem účastníkům uplyne lhůta pro podání námitek proti výběru návrhu dle ust. § 241 – 244 zákona
o zadávání veřejných zakázek a ust. § 13 soutěžního řádu, pokud námitky nejsou podány;
b) v případě podání námitek uplyne lhůta pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů
zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dle ust. § 251 odst. 2 a 3 zákona o zadávání
veřejných zakázek, pokud návrh není podán;
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c) v případě podání návrhu podle ust. § 251 zákona o zadávání veřejných zakázek nabude právní moci
rozhodnutí o zastavení správního řízení či zamítnutí návrhu.
9.13.2. Zadavatel má právo soutěž zrušit. V případě zrušení soutěže je zadavatel povinen uhradit každému
z účastníků, který prokáže, že rozpracoval nebo zpracoval soutěžní návrh, odškodné ve výši
poměrného podílu ze souhrnu předpokládaných cen a odměn.
9.14. Proplacení cen a odměn ev. náhrad nákladů spojených s účastí v soutěži

Ceny, odměny a jiné platby budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od ukončení soutěže.
9.15. Veřejná výstava soutěžních návrhů

Veřejná výstava soutěžních návrhů bude zahájena nejpozději do tří měsíců od ukončení soutěže.
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10. Řešení rozporů
10.1. Námitky

10.1.1. Účastníci mohou podávat námitky proti postupům zadavatele v soutěži o návrh v souladu s částí
třináctou zákona o zadávání veřejných zakázek.
10.1.2. 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.
10.1.3. Námitky podává účastník (dále jen „stěžovatel“) písemně a musí v nich uvést, kdo je podává, proti
kterému postupu poroty či zadavatele námitky směřují, v čem je spatřováno porušení soutěžních
podmínek a čeho se stěžovatel domáhá.
10.1.4. Zadavatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 15 dnů od obdržení námitek odešle
stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje, či nikoliv, s uvedením důvodu.
Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy a oznámí tuto
skutečnost všem účastníkům soutěže. Pokud zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v
písemném rozhodnutí o možnosti podat návrh na zahájení rozhodčího řízení předsedovi Stavovského
soudu a návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže.
10.2. Návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele

10.2.1. Návrh je nutné doručit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i zadavateli do 10 dnů od doručení
rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel
o námitkách nerozhodl.
10.2.2. Náležitosti návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele a dalšího postupu stěžovatele
se řídí podle ustanovení ust. § 249 a násl. zákona o zadávání veřejných zakázek.
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11. Autorská práva
11.1. Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu účastník – autor

Zajištění ochrany autorských práv k návrhu prokáže účastník
a) prohlášením, že účastník je zároveň autorem v případě, kdy soutěžní návrh překládá fyzická osoba,
která je zároveň účastníkem i autorem, nebo právnická osoba, jejímž statutárním orgánem je osoba,
která je autorem návrhu;
b) licenční smlouvou upravující vypořádání autorských práv mezi autory – fyzickými osobami
předkládajícími návrh společně jako účastník;
c) licenční smlouvou upravující vypořádání autorských práv mezi právnickými osobami předkládajícími
návrh společně jako účastník, pokud je autorem návrhu statutární orgán nebo zaměstnanec právnické
osoby;
d) licenční smlouvou mezi účastníkem a autorem v případě, že autor je poddodavatelem účastníka.
11.2. Zajištění ochrany autorských práv k návrhu ve vztahu účastník – zadavatel

11.2.1. Autoři soutěžních návrhů si podrží svá autorská práva, mohou své soutěžní návrhy publikovat
a mohou jich opět využít v jiném případě.
11.2.2. Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením
svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.
11.2.3. Oceněné a odměněné návrhy se stávají majetkem zadavatele. Autoři těchto návrhů udělují zadavateli
souhlas užít jejich autorská díla pro účely této soutěže. Užití návrhů díla či jejich částí pro jiné účely,
než které jsou uvedeny v těchto Soutěžních podmínkách, je vázáno na výslovné svolení autorů.
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12. Ostatní podmínky
12.1. Jazyk soutěže

Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu proto musí být
vyhotoveny v českém jazyce.
12.2. Právní řád

Soutěž bude probíhat v souladu s českým právním řádem.
12.3. Klauzule o akceptování podmínek soutěže

12.3.1. Svou účastí v soutěži potvrzují vyhlašovatel, sekretář soutěže, přezkušovatel, porotci a přizvaní
odborníci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují se, že budou tyto soutěžní
podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít.
12.3.2. Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas se všemi podmínkami soutěže jakožto
smlouvy a s rozhodnutími poroty učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi.
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