Vysvětlení zadávací dokumentace
veřejná zakázka
Architektonicko-urbanistická soutěž / Revitalizace náměstí Míru v Tišnově

Identifikační údaje o zadavateli
Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
IČ: 00282707
Zástupce vyhlašovatele: Sabina Dvořáková, projektová manažerka, Odbor investic a projektové podpory, Město
Tišnov, e-mail: sabina.dvorakova@tisnov.cz
Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní veřejná zakázka
Druh zadávacího řízení: Soutěž o návrh
Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2
Vážení,
v souladu se ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„ZZVZ“), Vám oznamujeme vysvětlení zadávací dokumentace.
Dotaz uchazeče - č. 2 z 23. 10. 2019:
Chcel by som sa informovat ohladom sutaze Revitalizácia námestia Mieru v Tišnove. Moze sa sutaze zucastnit aj
slovensky atelier? Ak ano, ake su podmienky pre registaciu do sutaze.
Odpověď:
• Soutěže se mohou účastnit i zahraniční ateliéry za předpokladu, že splňují podmínky účasti v soutěži dle bodu
4. 1 soutěžních podmínek, mezi něž patří i profesní způsobilost – viz bod 4. 1. c) soutěžních podmínek:
c) splňují profesní způsobilost dle § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a jsou zapsány v
obchodním rejstříku nebo jiné evidenci (nevztahuje se na fyzické osoby a jejich společnosti a na právnické osoby
se sídlem v zemi, kde taková evidence není vyžadována);
d) mají 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);
e) splňují profesní způsobilost podle písm. b) odst. 2) § 77 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
účastník musí být autorizovaným architektem nebo autorizovaným inženýrem 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 či inženýry podle práva příslušného členského
státu Evropského hospodářského prostoru (dále jen EHS), jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.
• Pokud by zahraniční účastník v soutěži uspěl, je povinen dle bodu 4.4.2 soutěžních podmínek postupovat
následovně: Účastník, který není občanem České republiky nebo nemá v České republice sídlo, prokáže při
uzavření smlouvy, že je osobou oprávněnou vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě dle § 7 odst. 1 písm. b) a §
30a Zákona o výkonu povolání nebo prokáže spojení s další osobou, která oprávněním vykonávat vybrané činnosti
ve výstavbě v České republice disponuje.
• Další podmínkou je dodržení bodu 12. 1 soutěžních podmínek: Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém
jazyce. Veškeré části soutěžního návrhu proto musí být vyhotoveny v českém jazyce.
• Registrace všech účastníků probíhá prostřednictvím elektronického nástroje EZAK v průběhu celé lhůty pro
zpracování soutěžního návrhu - do 10. 1. 2020 https://zakazky.tisnov.cz/registrace.html
Na tomto profilu jsou rovněž ke stažení všechny soutěžní podklady, stejně jako na http://soutez-onavrh.cz/tisnov2019/
Veškeré informace k tomuto dotazu byly uveřejněny při vyhlášení soutěže dne 23. 9. 2019 jako součást soutěžních
podkladů a odpověď nemá vliv na lhůtu pro odevzdání návrhu.
V Tišnově dne 25. 10. 2019

