VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen
„zákon“)

v rámci veřejné zakázky ZZVZ/0046/17

„PARKOVACÍ DŮM, LÁVKA
A KULTIVACE OKOLÍ SÍDLA LIBERECKÉHO KRAJE“
Vážení,
vzhledem k tomu, že soutěž o návrh na řešení okolí sídla Libereckého kraje byla vyhlášena dne
20. dubna 2017, dovolujeme si (s ohledem na vydané rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž
ÚOHS-S0572/2016,S0118/2017/VZ-14932/2017/522/KČe ze dne 12. 5. 2017 a Výzvu předsedy
pracovní skupiny pro soutěže ČKA spolu s právním oddělením Kanceláře ČKA z 22. května 2017,
doporučující nevkládat do soutěžních podmínek obsah ustanovení § 10 odst. 6 a) Soutěžního řádu
ČKA umožňující vyloučit z posuzování návrhy, které nesplňují závazné soutěžní podmínky)
vysvětlit bod 12. 4. soutěžních podmínek:
„v případě dílčích formálních odchylek, jimiž není snížena srozumitelnost návrhu a není ohrožena
anonymita posuzování, porota rozhodne 4/5 většinou řádných členů o ponechání návrhu
v soutěži“,
Toto ustanovení soutěžních podmínek se může jevit jako nepřesné, ale jeho definicí měla mít
porota možnost seznámit se s formálními odchylkami od požadavků doporučených v soutěžních
podmínkách. Porota je přezkušovatelem soutěžních návrhů informována o těchto odchylkách
soutěžních návrhů a na místě odsouhlasí ponechání všech návrhů v soutěži. Nedodržení
formálních náležitostí nemůže být podnětem k vyloučení soutěžního návrhu z posuzování.
Vyloučit lze jen návrhy, které a) nedošly v požadovaném termínu; b) zřetelně ukazují na porušení
anonymity; c) podá účastník, který nesplní požadované kvalifikační předpoklady (viz bod 12. 5.
soutěžních podmínek).
Na rozdíl od architektonické soutěže na „Řešení expozic, výstavních prostor a návštěvnického
provozu v Historické a Nové budově Národního muzea“, která je předmětem rozhodnutí ÚOHSS0572/2016,S0118/2017/VZ-14932/2017/522/KČe ze dne 12. 5. 2017, není u soutěže na
„Parkovací dům, lávku a kultivaci okolí sídla Libereckého kraje“ uvedeno v bodě 12. 5
nedodržení závazných požadavků soutěžních podmínek jako důvod vyloučení soutěžního návrhu
z posuzování. Navíc nemá tato soutěž žádné závazné soutěžní podmínky - při jejichž nedodržení
lze soutěžní návrhy vyloučit. Všechny podmínky (kromě těch stanovených v zákoně o zadávání
veřejných zakázek a tedy i v bodě 12.5) jsou pro soutěžící pouze doporučené.

Lhůta pro podání soutěžních návrhů se nemění.
V Liberci, dne 25. 07. 2017
.....………………………………
Ing. Jitka Volfová
statutární náměstkyně hejtmana
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