Město Kostelec nad
Orlicí
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Jednající:

Město Kostelec nad Orlicí
Palackého 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí
00274968
CZ00274968
František Kinský – starosta

Dodatečná informace č.1
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:
Žádost o vyjádření k účasti v soutěži schválené ČKA
Název soutěže:
Sdružený klub Rabštejn - Nová etapa kulturního centra v Kostelci nad Orlicí
Vyhlašovatel: Město Kostelec n. Orl.
Jméno tazatele Ing. arch. Jiří Valert, ČKA 01620, bydl. Trnkova 10, 787 01 Šumperk
Vážení paní sekretářko soutěže,
žádám Vás o posouzení a stanovisko k mé možné účasti v architektonické soutěži
o návrh kulturního centra v Kostelci nad Orlicí.
Pro Město Kostelec n. Orlicí na základě objednávky kolektiv naší
společnost Stavoprojekt Šumperk s.r.o. v termínu 02/2020 zpracoval pod mým
vedením zaměření stávajícího stavu a technické posouzení objektu kulturního
střediska Rabštejn, v termínu 03/2020 architektonickou studii s propočtem nákladů
na rekonstrukci. V termínu 11/2020 zastupitelstvo města rozhodlo o vyhlášení
veřejné anonymní architektonické soutěže. Zaměření stávajícího stavu a technické
posouzení stavu objektu námi zpracované v předešlém období (8 měsíců před
vypsáním soutěže) bylo bez zaslání přímé informace naší společnosti nebo mně
osobně použito jako soutěžní podklad P 03 a P 09 pro účastníky soutěže , přičemž
soutěžní podmínky připouštějí jak rekonstrukci, tak asanaci objektu a výstavbu
nového. Na přípravě soutěže jsem se žádným způsobem nepodílel, ani jsem se
neúčastnil jakéhokoliv jednání o soutěži.
Zadávací podmínky pod bodem- 4. Účastníci soutěže-obsahují podmínku že se
účastník , bezprostředně neúčastnil vypracování předmětu soutěže a na vypsání
soutěže“, přičemž předmětem soutěže je „nalézt řešení obnovy nejdůležitějšího
kulturního objektu ve městě“.
Vzhledem k tomu že ČKA metodicky určuje a schvaluje soutěžní podmínky a jejich
regulérnost, obracím se na Vás s dotazem o své možné účasti v soutěži. Nerad bych
porušil soutěžní řád ČKA, nebo se v případě účasti s novým řešením vystavil riziku
vyloučení ze soutěže pro porušení soutěžních podmínek v bodě 4- účastníci soutěže.
Tento dotaz Vám zasílám jako sekretáři soutěže, jak je uvedeno v bodě 5.4.
Děkuji Vám za odpověď a jasné stanovisko.
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Město Kostelec nad
Orlicí
Odpověď na dotaz č. 1:
Dokumentace stavu objektu byla zpracována před rozhodnutím uspořádat architektonickou soutěž o návrh.
Zpracovateli těchto podkladů není účast v soutěži zapovězena za podmínky, že soutěžní návrh dodrží
veškeré podmínky anonymity.

Eva Fabiánková
sekretář soutěže
770 112 453
efabiankova@muko.cz
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