Mesto Malacky
Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky, www.malacky.sk

Súťažné podmienky
pre verejnú anonymnú dvojkolovú architektonicko - urbanisticko - krajinársku projektovú súťaž návrhov
Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách

………………………………………..
Ing. Eva Sokolová
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1.

Vyhlásenie súťaže
Mesto Malacky vyhlasuje podľa ustanovenia § 119-125 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní (ďalej len ZVO), v súlade s vyhláškou Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z.z. o
súťažiach návrhov a podľa súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13. 4. 2016 verejnú
anonymnú projektovú súťaž návrhov pod názvom "Obnova Mierového a Kláštorného námestia v
Malackách".
Tieto súťažné podmienky boli prerokované a odsúhlasené porotou na úvodnom zasadnutí poroty dňa
10. 04. 2018 a overené Slovenskou komorou architektov (ďalej len SKA) dňa 17.4.2018, overovací
protokol č. KA-255/2018.
Súťaž bola vyhlásená dňa 17. 04. 2018, odkedy sú súťažné podmienky a pomôcky sprístupnené vo
Vestníku pre verejné obstarávanie. Oznámenie o vyhlásení bolo tiež publikované na internetovej
stránke vyhlasovateľa www.malacky.sk, internetovej stránke SKA www.komarch.sk.

2.

Organizačné zabezpečenie

2.1.Vyhlasovateľ
názov:
Mesto Malacky
v zastúpení:
JUDR. Ing. Juraj Říha, PhD.
adresa:
Bernolákova 5188/1A
901 01 Malacky, SR
IČO:
00304913
DIČ:
2021049393
web:
www.malacky.sk
tel.:
037/7966 100
e-mail:
eva.sokolova@malacky.sk
2.2.
názov:
v zastúpení:
adresa:
IČO:
web:
tel.:
e-mail:

Spracovateľ súťažných podmienok a súťažných pomôcok
2021 s.r.o.
Ing. arch. Peter Lényi
Anenská 3
811 05 Bratislava, SR
48159476
www.2021.sk
+421 904 193 722
19@2021.sk

2.3.Osoba zodpovedná vo veciach verejného obstarávania
meno:
Ing. Eva Sokolová
tel.:
+421 949 671 702
e-mail:
eva.sokolova@malacky.sk
2.4.Sekretár súťaže
meno:
Ing. arch. Peter Lényi
tel.:
+421 904 193 722
e-mail:
peter.lenyi@2021.sk
2.5.Overovatelia súťažných návrhov
meno:
Ing. Ing. arch. Ondrej Marko, Bc. Lenka Borecká, Ing. Eva Sokolová
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3.

Opis predmetu súťaže
3.1.Názov súťaže
Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách
3.2.Predmet súťaže
Predmetom súťaže je architektonicko-urbanisticko-krajinárske riešenie obnovy Mierového a
Kláštorného námestia v centre Malaciek.
Predpokladané náklady na realizáciu sú 1 000 000 € bez DPH
Číselné kódy pre predmet obstarávania zo Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
Hlavný kód CPV: 7120000-0, Dodatočný kód CPV: 71250000-5
Predpokladaná hodnota zákazky, stanovená v súlade s § 120 ods. 4 ZVO je 102 340 € bez DPH.
Maximálna hodnota služieb zadaných v priamom rokovacom konaní je 87 340 € bez DPH.

4.

Druh súťaže
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
5.

Podľa predmetu riešenia sa súťaž vyhlasuje ako architektonicko-urbanisticko-krajinárska.
Podľa účelu sa súťaž vyhlasuje ako projektová.
Podľa okruhu účastníkov sa súťaž vyhlasuje ako verejná, pre vopred neurčený počet
anonymných účastníkov v prvom kole. Maximálny počet účastníkov, ktorí budú vyzvaní do
druhého kola je 5. Druhé kolo bude tiež anonymné.
Podľa počtu kôl sa súťaž vyhlasuje ako dvojkolová.

Variantné riešenia
V súťaži je prípustné predloženie variantných riešení. V prípade predloženia variantného riešenia je
nutné predložiť jednotlivé varianty ako samostatné návrhy v samostatných obaloch.

6.

Okruh účastníkov súťaže
6.1.Podmienky účasti týkajúce sa odbornej spôsobilosti
Vzhľadom na skutočnosť, že na súťaž návrhov bude nadväzovať priame rokovacie konanie podľa § 81
písm. h) a § 82 ZVO, je potrebné, aby minimálne jeden člen z riešiteľského kolektívu spĺňal
požiadavku na odbornú spôsobilosť, a to autorizáciu SKA v súlade s §4 alebo §4a, resp. autorizáciu
Slovenskej komory stavebných inžinierov podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a
predpisov alebo oprávnenie podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste
podnikania, či mieste inej adresy účastníka. Pre účasť v súťaži je nutné predložiť čestné vyhlásenie
podľa vzoru, ktorý je prílohou č.2 týchto súťažných podmienok.
6.2.Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
V rámci priameho rokovacieho konania, ktoré bude nadväzovať na ukončenú súťaž návrhov, bude
vyhlasovateľ požadovať od víťazného účastníka/účastníkov preukázanie splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO.
6.3.Osoby vylúčené z účasti v súťaži
Účastníkom v súťaži návrhov nesmie byť ten, kto:
a) bol spracovateľom súťažných podmienok,
b) je členom poroty, overovateľom súťažných návrhov alebo odborným znalcom prizvaným porotou
c) overoval súťažné podmienky za SKA
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d) je blízkou osobou, spoločníkom, zamestnancom alebo zamestnávateľom osôb vylúčených z účasti v
súťaži návrhov podľa písmen a) až c) tohoto bodu.
Obmedzenie sa nevzťahuje na osobu, ktorá vypracovala alebo sa podieľala na vypracovaní dokumentu,
ktorý je použitý ako súťažná pomôcka.

7.

Spôsob komunikácie v súťaži
7.1.Komunikácia s účastníkom
Komunikácia účastníka so sekretárom bude prebiehať písomne prostredníctvom pošty alebo emailu na
adresy uvedené v bode č. 2.4 týchto súťažných podmienok. Odpoveď na každú včas doručenú žiadosť
o vysvetlenie súťažných podmienok bude zverejnená v profile verejného obstarávateľa
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4138
vo Vestníku verejného obstarávania a zároveň sa prostredníctvom e-mailu oznámia všetkým
účastníkom, ktorí sa zaregistrovali u sekretára súťaže. Registrácia je dobrovoľná, nie je podmienkou
pre účasť v súťaži.
7.2.Jazyk návrhu
Celý návrh musí byť vyhotovený v štátnom - slovenskom jazyku alebo českom jazyku.
7.3.Obhliadka
Riešené územie je voľne prístupné, vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať jeho
obhliadku. Spoločná obhliadka nebude organizovaná.
7.4.Súťažné podmienky a súťažné pomôcky
Súťažné podmienky a pomôcky sú k dispozícii v profile verejného obstarávateľa- vyhlasovateľa na
elektronickom úložisku vestníka Úradu pre verejné obstarávanie.
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4138
7.5.Dôvernosť
Informácie ohľadom prípravy súťaže, overovania a hodnotenia súťažných návrhov sú dôverné.
Členovia poroty, pomocné orgány poroty, experti poroty a zodpovedné osoby vyhlasovateľa
zúčastňujúce sa na príprave súťaže nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej súťaže poskytovať
alebo zverejňovať dôverné informácie.
Informácie, ktoré súťažiaci označí ako dôverné, nebudú zverejňované alebo inak použité bez jeho
predchádzajúceho súhlasu, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom a inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi a osobitnými predpismi.
7.6.Revízne postupy
V prípade, ak účastník využije revízne postupy, je povinný predkladať ich vyhlasovateľovi v listinnej
podobe na adresu vyhlasovateľa, prípadne elektronicky e-mailom na adresu vyhlasovateľa.

8.

Požiadavky na rozsah, obsah a formu súťažného návrhu v 1. kole
8.1.Obsahové požiadavky na návrh sú uvedené v súťažnej pomôcke "01. zadanie".
8.2.Grafická časť
Súťažný návrh bude prezentovaný na jednom pevnom paneli s rozmermi 700 x 1000 mm s orientáciou
na výšku. Panel bude nalepený na ľahkom materiáli vhodnom pre výstavné účely, napríklad kapa doske
s hrúbkou 5 mm. Na paneli bude v strede dole uvedený názov súťaže návrhov a v pravom hornom rohu

6

bude prázdny rámček veľkosti 30 x 30 mm. Odporúčané rozvrhnutie panelu je v súťažnej pomôcke "06
vzor súťažného panelu v 1. kole".
- situácia dotknutého územia v mierke 1:1000
- axonometria riešeného územia v mierke 1:500
- ďalšia voľná prezentácia návrhu
- krátky slovný popis návrhu v odporúčanom rozsahu do 2 normostrán (3600 znakov)
8.3.Digitálna časť
Návrh bude predložený aj v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči. Bude obsahovať grafickú časť vo
formáte .pdf s odporúčaným rozlišením 300 DPI. V prípade manuálnych grafických techník bude
CD/DVD obsahovať fotografiu alebo sken grafickej časti.
8.4.Obálka s názvom "Spiatočná adresa"
Samostatná uzavretá obálka označená "Spiatočná adresa" bude obsahovať kontaktné údaje účastníka:
meno, adresu, telefónne číslo, e-mail. Vzor požadovaného dokumentu je prílohou č.1 týchto súťažných
podmienok. Obálka bude mať v strede dole uvedený názov súťaže návrhov a v pravom hornom rohu
bude prázdny rámček veľkosti 30 x 30 mm.
8.5.Obálka s názvom "Autor"
Samostatná uzavretá obálka označená "Autor" bude obsahovať:
- identifikačné údaje účastníka a údaj, kto sú autori návrhu, vrátane ich súhlasu na použitie návrhu pre
účel účasti v súťaži návrhov. Vzor tohoto dokumentu je prílohou č. 2 týchto súťažných podmienok.
- čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti (bod 6.1 a 6.2 týchto súťažných podmienok), ktorého
vzor je podkladom č.1 týchto súťažných podmienok.
Obálka bude mať v strede dole uvedený názov súťaže návrhov a v pravom hornom rohu bude prázdny
rámček veľkosti 30 x 30 mm.
9.

Požiadavky na rozsah, obsah a formu súťažného návrhu v 2. kole
9.1.Obsahové požiadavky na návrh môžu byť spresnené v osobitnom dokumente, ktorý bude doručený
spolu s výzvou na účasť v 2. kole.
9.2.
Grafická časť
Súťažný návrh bude prezentovaný na dvoch pevných paneloch s rozmermi 700 x 1000 mm s
orientáciou na výšku. Panel bude nalepený na ľahkom materiáli vhodnom pre výstavné účely, napríklad
kapa doske s hrúbkou 5 mm. Na paneloch bude v strede dole uvedený názov súťaže návrhov a v
pravom hornom rohu rámček 30 x 30 mm. Odporúčané rozvrhnutie panelov je v súťažnej pomôcke "07
vzor súťažného panelu v 2. kole".
- situácia dotknutého územia v mierke 1:500
- axonometria riešeného územia v mierke 1:500
- 3 x priestorové zobrazenie (vizualizácie, zákresy do fotografie, kresby) z úrovne chodca
- ďalšia voľná prezentácia návrhu
- krátky slovný popis návrhu v odporúčanom rozsahu do 2 normostrán (3600 znakov)
- jednoduchý výpočet výšky investičných nákladov (základný výkaz plôch a prvkov drobnej
architektúry).
9.3.Digitálna časť
Návrh bude predložený aj v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči. Bude obsahovať grafickú časť vo
formáte .pdf s odporúčaným rozlišením 300 DPI. V prípade manuálnych grafických techník bude
CD/DVD obsahovať fotografiu alebo sken grafickej časti.

7

9.4.Obálka s názvom "Spiatočná adresa"
Samostatná uzavretá obálka označená "Spiatočná adresa" bude obsahovať kontaktné údaje účastníka:
meno, adresu, telefónne číslo, e-mail. Vzor požadovaného dokumentu je prílohou č.1 týchto súťažných
podmienok. Obálka bude mať v strede dole uvedený názov súťaže návrhov a v pravom hornom rohu
bude prázdny rámček veľkosti 30 x 30 mm.

9.5.Obálka s názvom "Autor"
Samostatná uzavretá obálka označená "Autor" bude obsahovať:
- identifikačné údaje účastníka a údaj, kto sú autori návrhu, vrátane ich súhlasu na použitie návrhu pre
účel účasti v súťaži návrhov. Vzor tohoto dokumentu je prílohou č. 2 týchto súťažných podmienok.
- čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti (bod 6.1 a 6.2 týchto súťažných podmienok), ktorého
vzor je podkladom č.1 týchto súťažných podmienok.
Obálka bude mať v strede dole uvedený názov súťaže návrhov a v pravom hornom rohu bude prázdny
rámček veľkosti 30 x 30 mm.

10.

Spôsob predloženia návrhu

Účastník predloží návrh v uzavretom nepriehľadnom obale. Návrh je možné doručiť osobne, poštou alebo
kuriérom. Obal nesmie obsahovať identifikačné údaje ani značky, ktoré by mohli viesť k porušeniu anonymity.
Miestom pre odovzdanie návrhu je sídlo vyhlasovateľa: Mestský úrad Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01
Malacky, SR.
Obal bude označený nápisom "Súťaž návrhov Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách neotvárať".
V 1. kole súťaže bude obal obsahovať všetky požadované súčasti návrhu podľa bodu 8 týchto súťažných
podmienok.
V 2. kole súťaže bude obal obsahovať všetky požadované súčasti návrhu podľa bodu 9 týchto súťažných
podmienok.
Pri zasielaní poštou uvedie účastník ako spätnú adresu adresu Slovenskej komory architektov: Panská 15, 811
01 Bratislava alebo ekvivalentnej organizácie pôsobiacej v krajine z ktorej návrh posiela.
Návrh sa pokladá za doručený včas, pokiaľ bol doručený do konca lehoty na predkladanie návrhov. Návrhy
doručené po termíne nebudú posudzované a budú vrátené účastníkom na adresu uvedenú v obálke "Spiatočná
adresa".
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11.

Postup, termíny a lehoty v súťaži

(vyhlásenie)
11.1.dátum úvodného zasadnutia poroty:
11.2.dátum vyhlásenia súťaže:
(1. kolo súťaže)
11.3.
lehota na prevzatie súťažných podmienok a pomôcok:
11.4.
lehota na vysvetľovanie súťažných podmienok v 1. kole:
11.5.
lehota na predkladanie súťažných návrhov v 1. kole:
11.6.
lehota na overenie súťažných návrhov v 1. kole:
11.7.
predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. kole:
(2. kolo súťaže)
11.8.
lehota na zaslanie výzvy účastníkom 2. kola:
11.9.
lehota na vysvetľovanie súťažných podmienok v 2. kole:
11.10.
lehota na predkladanie súťažných návrhov v 2. kole:
11.11.
lehota na overenie súťažných návrhov v 2. kole:
11.12.
predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. kole
(zverejnenie a uzatvorenie súťaže)
11.13.
lehota na oznámenie a zverejnenie výsledkov:
11.14.
lehota na zverejnenie súťažných návrhov:
11.15.
lehota na vyplatenie cien a odmien účastníkom:
11.16.
lehota na vrátenie neocenených a neodmenených návrhov:
12.

10. 04 . 2018
17. 04. 2018
do 27. 06. 2018
do 27. 06. 2018
do 27. 06. 2018, 15:00
do 29. 06. 2018
02. 07. 2018
do 09. 07. 2018
do 25. 09. 2018
do 25. 09. 2018, 15:00
do 27. 09. 2018
28. 09. 2018
do 03. 10. 2018
do 10. 10. 2018
do 03. 11. 2018
do 03. 12. 2018

Porota

Porota a pomocné orgány poroty plnia úlohy, ktoré sú definované v čl. 8 súťažného poriadku SKA.
12.1.Riadni členovia poroty
- Dipl. Ing. Arch. F.H. Hans-Michael Földeak M. Sc. M.I.T., nezávislý na vyhlasovateľovi, predseda
poroty
- Ing. arch. Zbyněk Ryška
nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt ČKA
- Ing. Michal Marcinov
nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný krajinný architekt SKA
- JUDR. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor, závislý na vyhlasovateľovi
- Mgr. art. Branislav Škopek
závislý na vyhlasovatetľovi, autorizovaný architekt SKA
12.2.Náhradníci poroty
- Ing. arch. Andrej Olah,
- Ing. Milan Ondrovič, PhD,

nezávislý na vyhlasovateľovi, autorizovaný architekt SKA
závislý na vyhlasovateľovi

Pri neprítomnosti riadneho člena poroty sa náhradník stáva náhradným riadnym členom podľa poradia,
ako sú uvedení v bode 10.2.
12.3.Pomocné orgány poroty
- Ing. arch. Peter Lényi - sekretár
- Ing. Ing. arch. Ondrej Marko - overovateľ
- Bc.. Lenka Borecká - overovateľ
- Ing. Eva Sokolová - overovateľ
12.4.Experti poroty
Porota môže prizvať experta poroty na špecifické odborné posúdenie jednej alebo viacerých oblastí
hodnotenia návrhov. Expert poroty sa zúčastňuje rokovania poroty iba s poradným hlasom. Ak je to
potrebné, expert poroty vypracuje odborné posúdenie na každý predložený návrh v súťaži pred
hodnotiacim zasadnutím poroty.
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13.

Kritériá hodnotenia

13.1.Kritérium hodnotenia
Súťažné návrhy, ktoré boli prijaté do hodnotenia, budú hodnotené podľa kritéria:
Komplexná kvalita návrhu:
maximálne 100 bodov.
Pod komplexnou kvalitou návrhu je myslená kvalita návrhu z hľadiska
urbanisticko-architektonicko-krajinárskeho riešenia, funkčno-prevádzkového riešenia, technickej a finančnej
realizovateľnosti.
13.2.Spôsob uplatnenia kritéria
Porota na základe väčšinového hlasovania pridelí každému z návrhov body podľa kritéria v bode 13.1. Vyšší
počet bodov znamená lepšie hodnotenia návrhu, nižší počet bodov horšie hodnotenie návrhu. Podľa počtu bodov
sa stanoví poradie, kde sa víťazným návrhom stáva taký, ktorý získa najvyšší počet bodov. Návrhy, ktoré
dostanú rovnaký počet bodov, sa umiestnia na rovnakom mieste.
14.

Ceny

V súťaži budú udelené ceny a odmeny v druhom kole, týmto spôsobom:
1. miesto: 6000 €
2. miesto: 3600 €
3. miesto: 2400 €
1. odmena: 1500 €
2. odmena: 1500 €
Porota si vyhradzuje právo rozhodnúť o prípadnom neudelení niektorej z cien, prípadne o inom rozdelení cien.
Takéto rozhodnutie musí písomne odôvodniť.
15.

Oznámenie výsledkov súťaže a zverejnenie návrhov

Výsledky súťaže budú oznámené každému účastníkovi, ktorého návrh bol hodnotený porotou. Výsledok bude
publikovaný na internetovej stránke vyhlasovateľa www.malacky.sk, internetovej stránke SKA
www.komarch.sk,vo Vestníku verejného obstarávania a v európskom vestníku pre verejné obstarávanie.
Výsledky súťaže budú spolu s návrhmi zverejnené na verejnej výstave, internetových stránkach a v tlačenej
forme.
16.

Ďalší postup po súťaži

Rozhodnutie poroty o konečnom poradí návrhov a o rozdelení cien a odmien je záväzné pre vyhlasovateľa,
účastníkov a členov poroty.
Na základe výsledkov súťaže bude v priamom rokovacom konaní zadávaná zákazka, ktorej predmetom bude
dodanie týchto služieb:
- dopracovanie súťažného návrhu do formy štúdie,
- dopracovanie súťažného návrhu do formy dokumentácie pre územné rozhodnutie,
- dopracovanie súťažného návrhu do formy dokumentácie pre stavebné konanie,
- dopracovanie súťažného návrhu do formy dokumentácie pre realizáciu stavby a výber zhotoviteľa stavby,
- výkon autorského dozoru.
Budúca zákazka bude rozdelená minimálne na dve etapy, v závislosti od konkrétneho riešenia vo víťaznom
návrhu. Predpokladá sa prioritné riešenie Mierového námestia a výhľadovo riešenie Kláštorného námestia.
Do priameho rokovacieho konania bude vyzvaný účastník, ktorého návrh sa umiestni na 1. mieste.
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17.

Postup v prípade zrušenia súťaže

Vyhlásenú súťaž je možné zrušiť len zo závažných dôvodov. Ak sa tak stane, vyhlasovateľ primerane odškodní
účastníkov, ktorí pred zrušením súťaže prevažne alebo sčasti splnili súťažné podmienky, najviac však celkovo
do výšky 50 % zo sumy určenej na ceny a odmeny . Prípadné zrušenie súťaže by bolo oznámené rovnakým
spôsobom, akým bola súťaž vyhlásená.
18.

Záverečné ustanovenia

18.1.autorské práva
Vyhlasovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať autorské práva autorov návrhov v súlade so zákonom č.
185/2015 Z.z. Autorský zákon.
Účastník súťaže návrhov súhlasí podaním súťažného návrhu s použitím návrhu pre potreby súťaže,
prezentačné účely súťaže návrhov formou zverejnenia na výstave, na internetovej stránke a v tlačenej
publikácii.
Panely s návrhmi, ktoré budú ocenené sa stanú majetkom vyhlasovateľa. Ostatné panely s návrhmi sa
vrátia účastníkom.
Súťažné návrhy nesmú byť použité bez predchádzajúceho súhlasu účastníkov inak, ako v súlade s
autorským zákonom a podľa týchto súťažných podmienok. Použitie autorského diela na iné účely, ako
boli uvedené v týchto súťažných podmienkach, je však viazané na výslovný súhlas autorov.
18.2.vylúčenie návrhov
Účastníci berú na vedomie, že ak sa pri overení návrhov zistí, že nespĺňajú predpísané požiadavky
obsiahnuté v týchto súťažných podmienkach, porota bude hlasovať o ich vylúčení, vzhľadom na
závažnosť prekročenia požiadaviek.
18.3.náhrady nákladov
Všetky náhrady spojené s prípravou a predložením návrhu znáša účastník bez finančného nároku voči
vyhlasovateľovi.
19.

Zoznam súťažných pomôcok

Súťažné pomôcky sú voľne dostupné v profile verejného obstarávateľa - vyhlasovateľa na elektronickom
úložisku vestníka Úradu pre verejné obstarávanie.
01. Zadanie
[pdf]
02. 2d mapový podklad
[dwg]
03. Poznámky k 2d mapovému podkladu
[pdf]
04. 3d model prostredia
[skp, 3ds]
05. Poznámky k 3d modelu
[pdf]
06. Vzor súťažného panelu v 1. kole
[pdf]
07. Vzor súťažného panelu v 2. kole
[pdf]
08. Fotografie prostredia
[jpeg]
09. Historická mapa
[jpeg]
10. História - fotografie a text
[jpeg, doc]
11. Rez navrhovanou podzemnou garážou DUR [pdf, dwg]
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príloha č.1
(vzor dokumentu, ktorý má byť vložený do obálky "Spiatočná adresa")
Kontaktné údaje účastníka:
meno:

………...………...…………

adresa:

………...………...…………

telefónne číslo:

………...………...…………

e-mail:

………...………...…………
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príloha č.2
(vzor dokumentu podľa bodu 19.1 týchto súťažných podmienok)

Účastníkom súťaže je

………...………...………… (meno/názov, adresa, podpis)

Autorom súťažného návrhu je

………...………...………… (mená, podpisy)

Autori súhlasia s použitím návrhu pre účel účasti v súťaži návrhov.

Účastník súťaže čestne vyhlasuje, že člen/členovia riešiteľského kolektívu ………...………...…………
(meno/mená) spĺňa/spĺňajú požiadavku na odbornú spôsobilosť, a to autorizáciu v ………...………...…………
(komora, typ autorizácie)
Účastník súťaže čestne vyhlasuje, že pri výzve na účasť v priamom rokovacom konaní, ktoré bude nadväzovať
na ukončenú súťaž návrhov s víťazom, bude vedieť preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia podľa §32 ZVO.
V (mesto) dňa (dátum)
………...………...………… (meno/názov účastníka + podpis)
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