
 
Zápisnica 

z hodnotiaceho zasadnutia poroty- druhé zasadnutie ( 2. kolo) 

 
podľa § 124 ods. 7 zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a  o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

Identifikačné údaje: 

Názov verejného obstarávateľa / prijímateľa:    Mesto Trenčín  

Sídlo verejného obstarávateľa / prijímateľa:      Mierové nám. č. 2, 911 64 Trenčín, IČO: 

00 312 037 

Predmet / názov zákazky:            „Trenčín - revitalizácia pešej zóny: 
    Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského – Sládkovičova“ 

 
Druh postupu:                                                       súťaž návrhov  

Vo vestníku EÚ     č. 2019/S 113-278281 dňa 14.06.2019 

Vestník VO vedeného ÚVO                č.119/2019, dňa 17.06.2019 pod sp. zn. 14535-MNA  
          
Dátum a čas vyhodnotenia                                   05.12.2019 o 08:00 hod. 
 
Miesto vyhodnotenia                                                      na Mestskom úrade v Trenčíne, 

sobášna miestnosť na Mestskom 
úrade v Trenčín 

 
Porota pracovala v nasledovnom zložení: 

Ing. arch. Petr Lešek- predseda poroty 
 

Ing. arch. Štefan Moravčík-podpredseda poroty 
 

 Ing. arch. Aleš Burian- s právom hlasovať 
 

 Ing. arch. Martin  Baloga- s právom hlasovať 
 

Ing. arch. Dušan Šimun- s právom hlasovať 
 

Ing. arch. Drahan Petrovič- náhradník poroty bez práva hlasovať 
 

Ing. arch. Martin Beďatš-  náhradník poroty bez práva hlasovať 
 



 
 
Sekretár súťaže:  
 

Ing. arch. Adriana Mlynčeková PhD. 
 

 
 
Overovatelia súťažných návrhov: 
 

Ing. Ingrid Kuľhová 
 

Ing. Andrea Ondrušová 
 

JUDr. Marta Sokolíková 
 

 
 

 
 Porota pred začatím svojej práce bola oboznámená s ustanoveniami zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ohľadom 
povinností členov komisie a najmä ohľadne konfliktu záujmov. Členovia komisie vyhlásili, 
že nenastali skutočnosti, pre ktoré by nemohli byť členmi komisie a výslovne uviedli, že 
nenastal u nich žiadny konflikt záujmov a čom následne podpísali všetci prítomní členovia 
komisie čestné vyhlásenia.  
 
 

Hodnotenie poroty 1. kola súťaže: 

Pri menšej účasti, ako mesto očakávalo (osem odovzdaných súťažných návrhov), po-

stúpila do druhého kola polovica návrhov, čo porota pokladá za dostačujúce, hlavne vzhľadom 

k tomu, že postupujúce štyri návrhy ukázali väčší rozvojový potenciál pre dopracovanie v dru-

hom kole a boli presvedčivejšie ako ostatné.   

Porota na základe hlasovania (za postup/zdržal sa/proti postupu) o jednotlivých návr-

hoch rozhodla o postupujúcich do 2. kola a pridelila body jednotlivým súťažným návrhom. 

Návrh č. 1 – 6. miesto - nepostúpil, hlasovanie 0:0:5, počet bodov 20 
Návrh č. 2 – 3. miesto - postúpil, hlasovanie 3:2:0, počet bodov 60 
Návrh č. 3  – 3. miesto - postúpil, hlasovanie 3:2:0, počet bodov 60 
Návrh č. 4  – 2. miesto - postúpil, hlasovanie 4:1:0, počet bodov 80 
Návrh č. 5 – 6. miesto - nepostúpil, hlasovanie 0:1:4, počet bodov 20 
Návrh č. 6  – 1. miesto - postúpil, hlasovanie 5:0:0, počet bodov 100 
Návrh č. 7 – 5. miesto - nepostúpil, hlasovanie 0:1:4, počet bodov 30 
Návrh č. 8 – 4. miesto - nepostúpil, hlasovanie 1:1:3, počet bodov 40 
 

Na základe vyššie uvedených skutočností odborná porota vyhodnotila a uzavrela I. 

kolo súťaže tak, že do druhého kola postúpili 4 návrhy, pričom obsahové požiadavky na návrh 



 
- odporúčania poroty pre 2. kolo súťaže pre postupujúce návrhy,  boli  súčasťou výziev pre 

postupujúcich, v zmysle schválených súťažných podmienok do druhého kola súťaže.  

Hodnotenie poroty I. kola súťaže návrhov je predmetom  samostatnej Zápisnice z vy-

hodnotenia zo dňa 26.09.2019. 

 
JUDr. Marta Sokolíková prostredníctvom systému Josephine zaslala vybraným 

účastníkom pod por. č. 2,3,4,6 Výzvu  na predkladanie súťažných návrhov účastníkom 2. kola 
dňa 04.10.2019 spolu s odporúčaniami poroty pre vybraných účastníkov druhého kola. Lehota 
na predkladanie súťažných návrhov v druhom kole je do 02.12.2019 do 15:00 hod. 

 

 
Otvorenie rokovania poroty a  otvorenie súťažných návrhov: 
 
 
Pred začatím vyhodnocovania jednotlivých súťažných návrhov Overovateľ JUDr. Marta So-
kolíková prečítala porote Zápis  o overení návrhov, zo dňa 04.12.2019, ktorí Overovatelia 
súťaže v zložení Ing. Andrea Ondrušová , Ing. Ingrid Kuľhová a JUDr. Marta Sokolíková 
(ďalej len ako overovatelia súťaže) vyhotovili v súlade s čl. 9 ods. 3 Súťažného poriadku 
Slovenskej komory architektov (ďalej len „SKA“) z 13. 4. 2016. Ponuky boli predložené v 
lehote na predkladanie ponúk, ktorá uplynula dňa 02.12. 2019 o 15.00 hod. a zároveň pred-
ložené elektronicky v zmysle § 49 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.  Záznam 
o  overení návrhov 2. kola  je súčasťou dokumentácie k súťaži návrhov. 
 
 
Porota bola oboznámená so základnými údajmi obsiahnutými v súťažných podkladoch: 
- Doručené žiadosti o vysvetlenie v lehote na predkladanie návrhov: 2 
- Doručené súťažné návrhy v lehote na predkladanie návrhov: 3 
- Doručené súťažné návrhy po lehote na predkladanie návrhov: 0 
- Hodnotené súťažné návrhy : 3 

 
 Na základe správy o priebehu a výsledku overovania súťažných návrhov porota 
posúdila úplnosť predložených návrhov podľa súťažných podmienok a skonštatovala, že otvo-
rila 3 súťažné návrhy doručené od vybraných účastníkov 2. kola., ktoré boli do lehoty na pred-
kladanie ponúk, t.j. do 02.12. 2019 o 15.00 hod doručené obstarávateľovi elektronicky pro-
stredníctvom systému Josephine  (textová a digitálna časť) ako aj grafická časť do podateľne 
vyhlasovateľa (verejného obstarávateľa) a následne splnili požiadavky na obsah a rozsah 
podľa súťažných podmienok a pri doručovaní bola zachovaná  podmienka anonymity. 
Návrh pod. por. č. 2 (textová a digitálna časť návrhu ) nebol doručený do systému Josephine 
v lehote na predkladanie ponúk a ani po tejto lehote, jeho grafická časť do podateľne doručená 
bola v lehote na predkladanie ponúk.  
 

Návrhy boli pred ich otvorením označené číslami 2,3,4 a 6 v poradí, aké boli určené pre 
účastníkov v 1. kole súťaže návrhov nasledovne: 
 



 
Por.č. návrhu Dátum a čas doručenia graf. 

návrhu 
Dátum a čas doručenia tex. 
časti cez Josephine 

2. 29.11.2019 
09:20 hod 

nedoručené 

3. 02.12.2019 
09:03 hod 

02.12.2019 
10:42:46 

4. 02.12.2019 
13:51 hod 

02.12.2019 
07:58:48 

6. 02.12.2019 
09:10 hod 

 

29.11.2019 
18:13:27 

 
 

Hodnotenie poroty 2. kola súťaže: 
 

V  úvode zasadnutia odbornej poroty overovatelia informovali porotu o tom, že návrh 
č. 2 nesplnil Požiadavky na obsah, rozsah a formu súťažného návrhu v druhom kole (bod 9 
Súťažných podmienok), nakoľko súťažiaci nepredložili časti návrhu, ktoré bolo nutné predložiť 
prostredníctvom systému Josephine. Na základe bodu 10 Súťažných podmienok teda návrh 
č. 2 nebol posudzovaný. 

Následne Ing. arch. Martin Beďatš informoval o tom, že na základe bodu 6 článku 8 
Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov a vzhľadom k tomu, že riešené územie 
zasahuje aj do Mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín,  požiadal Krajský pamiatkový úrad 
Trenčín o odborné posúdenie návrhov 2. kola súťaže pred hodnotiacim zasadnutím poroty. 
Toto posúdenie Ing. arch. Beďatš členom poroty prečítal, posúdenie tvorí prílohu č. 3 tejto 
zápisnice. 

 
Potom predseda poroty Ing. arch. Petr Lešek navrhol spôsob, ktorým sa budú 

jednotlivé návrhy hodnotiť. Navrhol, aby si členovia poroty jednotlivé súťažné návrhy 
individuálne pozreli a vytvorili si názor. Následne prebehli diskusie k jednotlivým návrhom, 
pričom Ing. arch. Beďatš ku každému návrhu prečítal odporúčania poroty – Revidovanie 
súťažného návrhu pre druhé kolo súťaže. Pri návrhoch druhého kola boli porote opäť 
prezentované aj návrhy z prvého kola, pričom porota hodnotila aj posun jednotlivých návrhov 
a zapracovanie odporúčaní poroty.   

 
Po spoločnej diskusii a argumentácii, po zvážení pozitív i negatív jednotlivých návrhov, 

navrhol predseda  poroty Ing. arch. Petr Lešek pristúpiť k udeleniu bodov návrhom. Návrh číslo 
6 získal 100 bodov jednohlasne (hlasovaním 5 za, 0 zdržal sa a 0 proti) a umiestnil sa na 1. 
mieste, návrhy č. 3 a 4 získali zhodne po 30 bodov, rovnako jednohlasne (5 / 0 / 0). Nakoľko 
boli výrazné rozdiely v kvalite návrhu č. 6 a a ďalšími dvoma návrhmi, ktoré zaznamenali iba 
nevýrazný kvalitatívny progres oproti 1. kolu, členovia poroty po spoločnej diskusii dospeli ku 
konsenzu, že vzhľadom k rovnosti bodov  neudelia dve druhé miesta, ale dve tretie miesta. 
Kvôli naozaj výraznému rozdielu vo všetkých aspektoch návrhov, predseda poroty navrhol, 
aby boli odmeny za tretie miesta znížené na 6.000 € a rozdiel aby bol navýšený návrhu 
umiestnenému na 1. mieste, čo porota opäť odsúhlasila jednohlasne (5 / 0 / 0). Zároveň je 
dôležité podotknúť, že v bodovaní návrhov i v prerozdelení výšky odmien mali úplne rovnaký 
názor aj náhradníci poroty. Súčet cien 32.000 € je rovnaký, aký by bol udelený pri cenách za 



 
1. miesto (14.000 €), za 2. miesto (10.000 ) a za 3. miesto (8.000 €), ktoré boli uvedené 
v súťažných podmienkach. 

 
1. miesto– návrh č. 6 (100 bodov)  – cena zvýšená zo 14.000 € na 20.000 € 
2. miesto - neudelené 
3. miesto - návrh č. 3 (30 bodov)  – cena znížená na 6.000 € 
3. miesto - návrh č. 4 (30 bodov)  – cena znížená na 6.000 € 
 
Po hlasovaní o udelení cien sa Ing. arch. Aleš Burian ospravedlnil a odišiel, riadnym 

členom poroty sa stal Ing. arch. Drahan Petrovič.  
 
Po krátkej prestávke porota pristúpila k odporúčaniam poroty vyhlasovateľovi a formou 

diskusie naformulovala spoločné hodnotenia k všetkým trom oceneným návrhom: 

1. miesto – návrh č. 6 – hodnotenie poroty 
 
Porota v návrhu ocenila najlepšiu a poctivú analýzu zadania a následne aj riešeného 

územia, polyfunkčnosť a diverzifikáciu jednotlivých urbanistických mikropriestorov vo vzťahu 
k funkčnosti jednotlivých celkov - pri dodržaní jednotnej ucelenej koncepcie celého riešeného 
územia, primeranú formu i podiel zelene a proporcie spevnených a nespevnených plôch, 
atraktívne zapojenie lesoparku do pešej zóny prírodným prechodom s najprijateľnejším 
prepojením Breziny. Samotné prepojenie parčíka s pešou zónou však porota odporúča riešiť 
ešte prírodnejšími povrchmi formou trávnikov, záhonov a podobne – na úkor navrhnutých 
povrchov pod šmykľavkami. Návrh je jednoznačne najpresvedčivejší vo všetkých aspektoch 
a jedná sa o najlepšie ucelené komplexné riešenie. Porota oceňuje zrozumiteľnú artikuláciu 
veľkej plochy na jednotlivé mikropriestory, ktoré majú silné vlastné charaktery, architektonický 
(a aj grafický) prejav je veľmi kultivovaný, návrh vynikajúco pracuje s primerane malou mierkou 
vhodnou do jednotlivých prostredí územia a perfektne vytvára vhodnú atmosféru v každej 
časti. Zároveň návrh dosahuje zaujímavú (a potrebnú) variabilitu priestoru pred Posádkovým 
klubom vo vzťahu k využiteľnosti územia, pričom tento priestor je primerane oddelený od 
samotnej Hviezdoslavovej ulice. Porota odporúča zvážiť diferenciáciu jednotlivých 
mikropriestorov aj formou úpravy jednotlivých povrchov, ďalej odporúča zvážiť priamu 
dominantnú líniu verejného osvetlenia, zvážiť formu rampy k okresnému úradu  a doladenie 
urbanistických detailov. Ako problematické zatiaľ porota vníma prevádzku a údržbu niektorých 
nespevnených častí – napr. trávnik pred Posádkovým klubom vo vzťahu k príležitostným trhom 
alebo koncertom a použitie štrku v ostrovčekoch. 

3. miesto – návrh č. 3 – hodnotenie poroty 
 
Návrh nenaplnil očakávania poroty o dopovedaní sľubného konceptu z 1. kola, naplno 

nevyužil možnosť 2. kola – generický raster gridu 3 x 3m vychádzajúci z archeologického 
nálezu pred Posádkovým klubom síce racionálne zjednocuje celý priestor vrátane snahy 
o štruktúrovanie jednotlivých častí, avšak pôsobí nepresvedčivo, podľa poroty aj nevhodnou 
mierkou k jednotlivým priestorom, do ktorých je vkladaný. Štruktúra rastra je pomerne výrazná, 
príliš pútajúca pozornosť. Návrh rieši umiestnenie viacerých prístreškov, ktoré sa však javia 
príliš formálne umiestnené. Návrh v 2. kole menej presvedčil svojou úžitkovosťou – napr. 
priestor pred okresným úradom má horšie využitie a menej zelene. Bariéra parčíka, ktorá má 
byť odstránená premiestnením pamätníka Ľ. Štúra, však v návrhu zostala aj naďalej ako 
bariéra, aj keď iná ako v súčasnosti – určite príjemnejšia aj funkčnejšia, ale so slabším 



 
zaintegrovaním parčíka a prepojenia Breziny do samotnej pešej zóny. Pred Posádkovým 
klubom síce vzniklo príjemné parkové prostredie, ale návrhu chýba väčšia flexibilita 
a multifunkčnosť tohto priestoru, ktorý je riešený aj s pomerne málo výrazným nástupom do 
Posádkového klubu. 

3. miesto – návrh č. 4 – hodnotenie poroty 
 
Rovnako ani tento návrh nenaplnil očakávania poroty o dopovedaní sľubného konceptu 

z 1. kola a naplno nevyužil možnosť 2. kola na rozpracovanie návrhu, v ktorom bola jasná 
snaha o celkové a výrazné scelenie priestoru. Zaujímavý silný raster však nepriniesol v 2. kole 
prijateľné riešenie v menšej mierke, ani vo vzťahu k proporciám, štruktúre a materiálovému 
prevedeniu rastra. Celé územie zostalo riešené v silnej makromierke s výrazným pocitom 
schématickosti. V návrhu absentujú mäkké prírodné povrchy a harmonickejší urbanistický 
detail s príjemnejšími prechodmi medzi jednotlivými časťami. Návrh zostal riešený ako veľké 
plochy výrazných tvrdých povrchov s príliš monofunkčným priestorom pred Posádkovým 
klubom, ktorý by určite nedokázal naplniť potenciál, ktorý užívatelia od tohto miesta očakávajú. 
Porota oceňuje zaujímavé riešenie vjazdu do podzemných garáží z Vajanského ulice – 
v súvislosti s prepojením priestoru pred Posádkovým klubom. 

 
Po hodnotení ocenených návrhov overovatelia otvorili obálky a oznámili členom poroty 

názvy účastníkov súťaže a autorov súťažných návrhov. V 1. kole sa súťaže zúčastnilo týchto 
osem účastníkov, ktorí predložili návrhy v lehote na ich predkladanie: 

 

Por. č. 
návrhu 

Názov účastníka , sídlo, IČO autori 

1. KATE desing – ateliér záhradnej 
architektúry, s.r.o 

Drieňová 31, 821 01 Bratislava 
IČO:50 813 811 

Ing. Katarína Brojová 
Ing. Mária Jurčová 

Ing. Michaela Šmeringaiová 

2. MS plan s.r.o. 
U Nikolajky 1085/15, Praha, Česko 

IČO: 16190513 

Akad. Arch. Pavel Hřebecký 
Ing. arch. Michal Šourek 

Arch. Nick Anthony Duero 
Arch. Júlio Costa 

Bc. Kseniya Bahdanovich 
MgA. František Prúša 

3. KOPA s.r.o. 
Šoltésovej 1, 040 01 Košice 

IČO: 31666981 

Doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD. 
Ing. arch. Marek Turošík 
Ing. arch. Ján Horváth 

4. ô.s.r.o. 
Stavbárska 24, 821 07 Bratislava 

IČO:51027925 

Ing. arch. Martin Kvitkovský 
Mgr. Art. Martin Varga 

Bc. Bohdan Hollý 
Bc. Jakub Hruška 



 
5. LHA s.r.o. 

Záhradnícka 4083/13, 811 07, 
Bratislava 

IČO:50553119 

Ing. Lukáš Hlatký 
Ing. Adam Dzamba 

Ing. arch. Marek Poliačik 
Ing. arch. Katarína Briffod 
Ing. arch. Anna Antalová 

Spolupráca: Mgr. Art. Miloš Oravec 
Ing. ach. Marek Takáč 

Caroline Krútová 

6. ATELIER ART, s.r.o. 
Radlinského 24C, 811 07 Bratislava 

IČO: 31390218 

Ing. arch. Katarína Boháčová – Fejo 
PhD. 

Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. 
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. 

Ing. arch. Ľubomír Boháč 
Spolupráca : Ing. arch. Peter Bučo 

Ing. arch. Jakub Kypus 
Bc. Tomáš Danko 

Bc. Natália Marková 

7. Architekt DI David Pašek 
Reibergasse 34/1230 Wien/Austria 

Architekt DI David Pašek 
Architekt Radovan Zelik 
Architekt Július Bruna 

8. Architektonické štúdio atelier. AT s.r.o. 
Čierny Brod 213, 925 08  

IČO: 50445073 

Ing. arch. Gellárt Ostrozánsky 
Ing. arch. Peter Vysočáni 
Ing. arch. Simona Tóthová 

 
 

V 2. kole sa súťaže zo štyroch postupujúcich do 2. kola zúčastnili títo štyria účastníci, 
z ktorých traja predložili návrhy v lehote na ich predkladanie, jeden účastník – č. 2, predložil 
návrh nekompletný, preto bol zo súťaže vylúčený: 

 
 
 

Por. č. 
návrhu 

Názov účastníka , sídlo, IČO autori 

2. MS plan s.r.o. 
U Nikolajky 1085/15, Praha, Česko 

IČO: 16190513 

 
vylúčený zo súťaže 

Akad. Arch. Pavel Hřebecký 
Ing. arch. Michal Šourek 

Arch. Nick Anthony Duero 
Arch. Júlio Costa 

Bc. Kseniya Bahdanovich 
MgA. František Prúša 

3. KOPA s.r.o. 
Šoltésovej 1, 040 01 Košice 

IČO: 31666981 

Doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD. 
Ing. arch. Marek Turošík 
Ing. arch. Ján Horváth 



 
4. ô.s.r.o. 

Stavbárska 24, 821 07 Bratislava 
IČO:51027925 

Ing. arch. Martin Kvitkovský 
Mgr. Art. Martin Varga 

Bc. Bohdan Hollý 
Bc. Jakub Hruška 

6. ATELIER ART, s.r.o. 
Radlinského 24C, 811 07 Bratislava 

IČO: 31390218 

Ing. arch. Katarína Boháčová – Fejo 
PhD. 

Ing. arch. Tomáš Hanáček, PhD. 
Ing. arch. Vladimír Hain, PhD. 

Ing. arch. Ľubomír Boháč 
Spolupráca : Ing. arch. Peter Bučo 

Ing. arch. Jakub Kypus 
Bc. Tomáš Danko 

Bc. Natália Marková 

 
 
Ako už v  úvode zasadnutia overovatelia informovali porotu o tom, že návrh č. 2 nesplnil 

Požiadavky na obsah, rozsah a formu súťažného návrhu v druhom kole (bod 9 Súťažných 
podmienok), nakoľko súťažiaci nepredložili časti návrhu, ktoré bolo nutné predložiť 
prostredníctvom systému Josephine. Na základe bodu 10 Súťažných podmienok teda návrh 
č. 2 nebol posudzovaný a zo súťaže bol vylúčený. 

Po oznámení názvov účastníkov a autorov návrhov predseda Ing. arch. Petr Lešek 
ukončil zasadnutie poroty a na záver Ing. arch. Martin Beďatš za mesto poďakoval porotcom 
za prácu v súťaži, vďaka ktorej sa mestu Trenčín podarilo nájsť očakávané riešenie pomerne 
rozsiahlej a zložitej pešej zóny, a to na kvalitatívne veľmi slušnej a vysokej úrovni - vďaka 
návrhu umiestnenému na 1. mieste.  
 
príloha č. 1 – prezenčná listina 
príloha č. 2 – čestné vyhlásenia členov poroty 
príloha č. 3 - odborné posúdenie KPÚ Trenčín 

 
Hodnotenie poroty zapísala: Ing. arch. Adriana Mlynčeková, PhD. , sekretár súťaže, 
v Trenčíne  dňa 9. 12. 2019 

 
 
Záver zo zasadnutia poroty: 
 
Zoznam vylúčených účastníkov s uvedením dôvodu ich vylúčenia: 
 
Účastník: 
 
por.č. 2.: MS plan s.r.o. 
 sídlo: U Nikolajky 1085/15, Praha, Česko 
 IČO: 16190513 
 
 
 
 



 
 
Odôvodnenie: 
 
 

Podľa §  49 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. Zákon o verejnom obstarávaní  a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len ako „ZVO“) „Ponuky sa predkladajú v lehote na 
predkladanie ponúk. Ak sa ponuka 
a) predkladá elektronicky, tak s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže, 
 
b) doručuje prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, tak v uzavretom obale 
s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 
uchádzača s označením „súťaž“ a heslom súťaže. 
 
Podľa § 49 ods. 4 „Elektronická ponuka musí byť predložená v určených komunikačných 
formátoch a určeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu; ak sa 
vyžaduje kódovanie a šifrovanie, musí byť predložená vo vopred určených formátoch 
kódovania a šifrovania. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ak 
 
a) nedodržal určený spôsob komunikácie, 
 
b) obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť alebo 
 
c) nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie 
spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk.“ 
 

Podľa  bodu  9.4 Súťažných podmienok zo dňa 14.06.2019 v spojení bodom 5.4  vo 
Výzve na predkladanie súťažných návrhov účastníkom 2. kola zo dňa 04.10.2019 : 
„9.4. Prostredníctvom  systému Josephine  v druhom kole bude predložená časť, ktorá bude 
obsahovať:  
9.4.1. Dokument  označený  ako „Spiatočná adresa“ , ktorý bude obsahovať kontaktné údaje 
účastníka: meno, adresu, telefónne číslo, e-mail. Vzor požadovaného dokumentu je prílohou 
č. 1 týchto súťažných podmienok.  
9.4.2. Dokument  označený s názvom „Autor“ ktorý bude obsahovať: 
- identifikačné údaje účastníka a údaj, kto sú autori návrhu, vrátane ich súhlasu na použitie 
návrhu pre účel účasti v súťaži návrhov a v naň nadväzujúcom postupe priameho rokovacieho 
konania. Vzor tohto dokumentu je v prílohe č. 2 týchto súťažných podmienok. 
Pozn.: Rovnaký dokument teda účastník predkladá 2x (raz cez systém Josephine a raz ako 
prílohu grafickej časti do podateľne).  
9.4.3. Doklady o splnení podmienok účasti (bod 6.4. týchto súťažných podmienok). To zn. buď 
bude vložená do systému oscanovaná autorizácia alebo link  na overenie oprávnenia. 
9.4.4. Orientačný harmonogram projektových prác. Vzhľadom k tomu, že vyhlasovateľ  chce 
začať s realizáciou samotného projektu čo najskôr, odporúčame časový harmonogram 
navrhovať  v lehotách primeraných v takýchto zákazkách.  . Vzor je v prílohe č. 3 týchto 
súťažných podmienok.  
9.4.5. Licenčnú zmluvu, ktorej vzor je v prílohe č. 4 týchto súťažných podmienok (podpísanú 
účastníkom. V prípade účasti riešiteľského tímu - kolektívu bude licenčná zmluva podpísaná 



 
účastníkom, ktorý je oprávnený zástupca riešiteľského kolektívu v zmysle bodu 6.4 súťažných 
podkladov a bude oprávnený uzavrieť túto zmluvu). 
9.4.6. Digitálnu časť návrhu podľa bodu 9.3 týchto súťažných podkladov 
9.4.7. Textový popis návrhu v odporúčanom rozsahu do 5400  znakov (3 normostrany) v 
zmysle bodu 9.2. týchto súťažných podmienok, súčasťou ktorého bude aj orientačný výkaz 
spevnených plôch, zelene, prvkov drobnej architektúry, prípadných priestorových 
architektonických objektov, prípadných umeleckých diel, mobiliáru, osvetlenia“ 
 

Podľa bodu 10 Súťažných podmienok zo dňa 14.06.2019 v spojení bodom 6. vo Výzve 
na predkladanie súťažných návrhov účastníkom 2. kola zo dňa 04.10.2019 : 
 
10. Spôsob predloženia návrhu 
Časť dokladov a dokumentov bude predložená cez systém JOSEPHINE a časť do podateľne 
vyhlasovateľa,  poštou,  prípadne kuriérom a pod., v nepriehľadnom uzavretom obale 
označenom „názov súťaže , adekvátne kolo súťaže  - neotvárať“ Bližšie informácie sú uvedené 
v bode 8 a 9  týchto súťažných podmienok 
 
Kontaktné údaje vyhlasovateľa pre potreby predloženia časti návrhu do podateľne: 
Mesto Trenčín, Mierové nám. č. 2, Trenčín, Slovenská republika 
Poschodie: prízemie 
Miestnosť: č. dv.: podateľňa 
Úradné hodiny podateľne vyhlasovateľa pre potreby tejto súťaže – pracovné dni: 
Po-Štv: 08,00 – 16,30 hod.  
Pia: 08:00 – 14,00 hod 
 
Grafická časť  ani obal nesmie obsahovať identifikačné údaje ani značky, ktoré by mohli viesť 
k porušeniu anonymity účastníka.  
 
V prvom kole súťaže bude návrh obsahovať všetky požadované súčasti návrhu podľa časti  8 
týchto súťažných podmienok.   
 
V druhom kole súťaže bude návrh obsahovať všetky požadované súčasti návrhu podľa bodu 
9 týchto súťažných podmienok. 
 
Pri zasielaní poštou uvedie účastník ako spätnú adresu Slovenskej komory architektov: Nám. 
SNP 18, 811 06 Bratislava alebo ekvivalent 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“.“ 
 

Účastník pod por.č.2 nedoručil v 2. kole súťaže návrhov  v lehote na predkladanie 
ponúk textovú a digitálnu časť návrhu tak, ako bolo uvedené  v bode 9.4 Súťažných podmienok 
resp. bodu 5.4 Výzvy na predkladanie návrhov do 2.kola.  
 

 



 
 
Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že relevantná časť súťažných podmienok  

upravujúca komunikáciu medzi účastníkom a vyhlasovateľom ( verejným obstarávateľom) bod  
7.  obsahuje informáciu o tom, že  „Vyhlasovateľ bude pri komunikácii s účastníkmi postupovať 
v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania 
systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní 
medzi vyhlasovateľom a účastníkmi (ak nie v týchto súťažných podkladoch uvedené inak)“. 
 
 

V tejto súvislosti verejný obstarávateľ chce poukázať aj na Rozhodnutie Úradu pre 
verejné obstarávanie číslo: 14863-6000/2019  zo dňa  29. 11. 2019, kde analogicky rozhodol 
tak, že zastavil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného na základe námietok 
navrhovateľa z dôvodu, že neboli námietky doručené elektronicky, iba v papierovej podobe, 
pričom komunikácia v tejto súťaži prebiehala elektronicky. „Úrad s poukazom na vyššie 
uvedené konštatuje, že uchádzač / záujemca, je povinný doručiť námietky kontrolovanému 
primárne v elektronickej podobe funkcionalitou informačného systému, prostredníctvom 
ktorého sa verejné obstarávanie realizuje, ak tento informačný systém doručenie námietok 
umožňuje a až v prípade, že informačný systém doručovanie námietok neumožňuje, má 
uchádzač / záujemca možnosť doručiť kontrolovanému námietky v listinnej podobe“. 
 
P o u č e n i e pre vylúčeného účastníka : 
 

V súlade s §  53 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  môže vylúčený účastník proti 
vylúčeniu podať námietku podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . 
Námietky musia byť doručené verejnému obstarávateľovi a Úradu pre verejné obstarávanie 
do  10 dní odo dňa prevzatia tohto oznámenia. Podania a dokumenty súvisiace s uplatnením 
revíznych postupov sú medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 
doručované elektronicky prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. 
Doručovanie námietky a ich odvolávanie vo vzťahu k ÚVO je riešené v zmysle §170 ods. 8 b) 
zákona o verejnom obstarávaní 
 
 

Z vyššie uvedených dôvodov porota rozhodla o vylúčení účastníka pod por. č. 2 
MS plan s.r.o. sídlo: U Nikolajky 1085/15, Praha, Česko,  IČO: 16190513 a vylúčený 
účastník bude informovaní o vylúčení prostredníctvom systému Josephine s riadnym 
odôvodnením a poučením. 
 
 

Všetci  účastníci 1.kola a 2. kola  budú informovaní  v súlade s §  124 ods. 7 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov o poradí návrhov a o rozdelení cien a odmien. 
 
 
 
 



 
 

 

Všetci prítomní členovia poroty so znením záznamu zo stretnutia poroty zo dňa 
05.12.2019 bez výhrad súhlasia: 
 

Ing. arch. Petr Lešek 
 

 

Ing. arch. Štefan Moravčík 
 

 

 Ing. arch. Aleš Burian 
 

 

 Ing. arch. Martin  Baloga 
 

 

Ing. arch. Dušan Šimun 
 

 

Ing. arch. Drahan Petrovič 
 

 

Ing. arch. Martin Beďatš 
 

 

 
 
Sekretár súťaže:  
 

Ing. arch. Adriana Mlynčeková PhD. 
 

 

 
 
Overovatelia súťažných návrhov: 
 

Ing. Ingrid Kuľhová 
 

 

Ing. Andrea Ondrušová 
 

 

JUDr. Marta Sokolíková 
 

 

 

 


