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1. Program:









úvod a prijatie programu
kontrola záverov stretnutia PP&ADC WG v Berlíne 5.2.2016
prehľad dôležitých informácií od účastníkov
prehľad o transpozícii Smernice 2014/24/EU v členských štátoch EÚ
prezentácia štatistických údajov verejného obstarávania v Nemecku
hlavná téma – spoločné európske pravidlá architektonických súťaží
(ADC – architectural design contests)
riešenie pravidiel podlimitného obstarávania architektonických služieb
rôzne

2. Priebeh zasadnutia / rokovania:






informácie od účastníkov
- Holandský návrh pre spoločný európsky portál architektonických súťaží a obstarávania – list
adresovaný zasadnutiu pracovnej skupiny
- Portugalsko – v krátkej dobe zverejní výsledky nového prieskumu o ADC
transpozícia Smernice 2014/24/EU
- nie je v niektorých členských štátoch EÚ ukončená
- v Nemecku pripravujú v rámci transpozície návrhy na reguláciu podlimitných súťaží
- informácia o novele Smernice o zvýšení účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania
verejných zákaziek (Remedies Directive) – odložená na nasledujúce stretnutie
otázky BIM vo verejnom obstarávaní architektonických služieb (mimo program)
- verejné zákazky v UK – výberové kritérium – schopnosť poskytovať služby v BIM
- diskusia – v Nemecku nie je možné vylúčiť uchádzača na základe kritéria BIM, politicky
nepriechodné, trh architektonických služieb musí dostať čas na adaptáciu!!!
- BIM nie je a nemá byť kritériom na výber vhodného návrhu a architekta
- jedná sa o úvodné štádium navrhovania, kde BIM nemá opodstatnenie
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- BIM je v súčasnosti platená služba, nie súčasť ADC
otázky rozsahu súťažných elaborátov a počtu súťažiacich
- proporcionalita medzi požadovaným rozsahom a hodnotou zákazky
- primerane znížiť množstvo práce na súťažných návrhoch – vizualizácie nie sú v Rakúsku
súčasťou elaborátov, museli by byť samostatne odmeňované ako služba nad rámec
- veľká prestížna ADC vo Švajčiarsku – rozsah – 1 panel A0
- názor väčšiny členov pracovnej skupiny – nedostaneš lepší návrh ak máš 200 súťažných
návrhov v ADC, “burning a lot of money”
- ADC Holandsko – 1. predkvalifikačná fáza
- len text (vízia) spolu s prezentáciou kancelárie, neanonymné
- špeciálne pravidlá pre umožnenie účasti mladých ateliérov
prezentácia – ADC v Nemecku – Dirk Bonnkirch, editor platformy competitionline.com
- 13 rokov detailného zhromažďovania údajov o súťažiach
- vydávanie newsletterov a magazínu o súťažiach
- 25 000 výziev na obstarávania všetkých druhov za rok
- 4 000 výsledkov súťaží
- zabezpečujú transparentnosť súťaží, možnosť vyhodnocovania všetkých typov prepojení
- približne polovica tendrov je podlimitných, ťažkosti so získavaním dát
- počet ADC sa dlhodobo znižuje a celkový počet obstarávaní stúpa!!!
- ADC tvorí do 18% zachytených obstarávaní (niektoré tendre nie sú zadokumentované)
- 10% z nich otvorené súťaže t.j. do 1,8% obstarávaní architektonických služieb
- typická procedúra ADC – restricted competition
- výber súťažiacich z prvej otvorenej fázy porotou (nie dvojkolová súťaž)
- typicky 100 - 400 uchádzačov, prihlásených kancelárií
- často sú kritériá nastavené príliš vysoko, problém vybrať spôsobilých súťažiacich
- potrebné vyvažovať kritériá a počet návrhov
- portál competitionline.com – členské a registračné poplatky 100 - 1 000 €/rok
príklady manuálov a ďalších portálov pre verejné obstarávanie architektonických služieb
- Rakúsko - architekturwettbewerb.at – úspech s označovaním (zelená, oranžová, červená),
rešpektovaná kalkulačka na výpočet odmien
- Švajčiarsko – simap.ch (všetky verejné obstarávania), konkurado.ch (len ADC)
- otázka portálu ACE pre ADC – nereálne prevádzkovať vlastnú platformu, návrh na
umiestnenie odkazov na fungujúce európske portály
príprava oficiálnych programových materiálov PP&ADC WG
- odsúhlasenie spoločnej deklarácie pracovnej skupiny k ADC – bude predložená valnému
zhromaždeniu ACE na prijatie
- programový dokument Odporúčania pre ADC (Recommendations for ADC)
- 10 pravidiel - dlhá diskusia k jednotlivým formuláciám
- holandská námietka proti pravidlu anonymity návrhov až po záverečné rozhodnutie
poroty (rozdielna prax súťaží)
- portugalský návrh – vyžadovať doslovne architektonickú kvalifikáciu časti poroty nad
rámec Smernice
- pravidlá nesmú byť v zásadnom rozpore so Smernicou a legislatívou členských krajín
- diskusia k správnej formulácii víťaza s právom uzavretia zmluvy – len prvé miesto v
súťaži je zo skúsenosti nie optimálny model, znamená zvýšené riziko zlyhaných súťaží
a z pozície väčšiny členov pracovnej skupiny sa neodporúča

3. Závery:
- prijatie deklarácie PP&ADC WG k ADC
- formulovanie programového dokumentu Odporúčania pre ADC – 10 pravidiel
4. Nasledujúce zasadnutie / rokovanie:
30.9.2016 Mníchov
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