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Dodatečná informace č.2
Zadavatel Město Kostelec nad Orlicí vydává tuto dodatečnou informaci k veřejné zakázce:

„Sdružený klub Rabštejn - Nová etapa kulturního centra v Kostelci nad Orlicí.“
Dotaz č. 1:
Dobrý den,
prosím Vás o doplňující informaci k soutěžním podmínkám architektonické soutěže o návrh:
Sdružený Klub Rabštejn: Nová etapa kulturního centra v Kostelci nad Orlicí.
Je možné, aby účastník soutěže prokázal splnění podmínek uvedených v bodě 4.1 odst. 7) a 8)
soutěžních podmínek prostřednictvím jiné osoby, která nebude účastníkem, ale bude autorem
nebo spoluautorem návrhu? Tedy, že osoba splňující podmínky v bodě 4.1 odst. 7) a 8) soutěžních
podmínek bude poddodavatelem účastníka.
Odpověď na dotaz č. 1:
Dobrý den,
v dokumentu soutěže P.00 Soutěžní podmínky, je v odstavci 4.2 Prokázání kvalifikačních
předpokladů uvedeno:
"Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených v bodě 4.1 čestným prohlášením
vloženým do obálky
nadepsané „Autor“ (viz bod 6.1-D těchto soutěžních podmínek). Pokud předloží soutěžní návrh
jako účastník
soutěže více fyzických osob ve sdružení, musí každý z účastníků sdružení splňovat podmínky
uvedené v bodě 4.1
odst. 1) až 6), a alespoň jeden z účastníků sdružení podmínku uvedenou v bodě 4.1 odst. 7) a 8).
Pokud předloží
soutěžní návrh jako účastník soutěže právnická osoba, musí statutární orgán právnické osoby
splňovat podmínky
uvedené v bodě 4.A odst. 1) až 8)."
přičemž podmínky 1) - 8) jsou uvedeny v odstavci 4.1. Soutěžních podmínek. Podmínky 7) a 8), ke
kterým dotaz směřuje, znějí:
7) jsou autorizovanými architekty nebo inženýry dle 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.
8) 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);
Z těchto ustanovení tedy jednoznačně plyne, že autorem, spoluautorem nebo členem autorského
týmu musí být (alespoň jedna) fyzická osoba, která je autorizovanou osobou a má oprávnění k
projektové činnosti ve výstavbě (...). V případě účastníka - právnické osoby, musí tyto podmínky
splňovat statutární orgán. Splnění těchto podmínek je nezbytné k prokázání odborné a právní
způsobilosti k plnění navazující zakázky.
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