[AQK]

VYSVĚTLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK Č. 1
EXPLANATION OF COMPETITION CONDITIONS NO. 1
Identifikační údaje zadavatele / Contracting Authority
Název zadavatele
Name of the contracting authority

Město Krnov / Krnov Municipality

IČO
ID number

00296139

Adresa sídla
Address

Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov 1

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele
Authorized representative

Tomáš Hradil, starosta / Mayor

Identifikační údaje soutěže o návrh / Identification data of thedesign contest
Název soutěže o návrh
Design contest title

Nové městské lázně v areálu koupaliště v Krnově / New Municipal Spa For Krnov

Profil zadavatele
Contracting Authority Profile

https://zakazky.krnov.cz/contract_display_635.html

Zadavatel výše uvedené soutěže o návrh obdržel dne 6. 8. 2021 žádost o vysvětlení jejích soutěžních podmínek.
Zadavatel poskytuje vysvětlení těchto dotazů v zákonné lhůtě, a to včetně přesného znění žádosti.
The contracting authority of the above‐mentioned design contest received on 6 August 2021 a request for an explanation of
its competition conditions. The contracting authority provides an explanation of these questions within the legal deadline,
including the exact wording of the request.

Dotaz č. / Question no. 1:
kontaktujem Vás v spojitosti s vypísanou architektonickou súťažou Nové městské lázně v areálu koupaliště v Krnově. V
dostupných materiáloch zverejnených na stránke zadavateľa sa nenachádza informácia ohľadom potrebnej autorizácie.
Mohli by ste prosím Vás konkretizovať, aký typ autorizácie je požadovaný pre vyhotovenie projektu?

Odpověď č. 1:
V soutěžních podmínkách v bodě 11.2 je uvedeno že: „Účastník bude povinen v rámci jednacího řízení bez uveřejnění
prokázat, že disponuje autorizací potřebnou k plnění díla“ tzn že k účastí v soutěží není nutné disponovat autorizaci ale pro
projekční práce v případě vítezství a podepsaní smlouvy je nutné aby účastník soutěže disponoval autorizaci odpovídající
zákonným požadavkům.

Answer no. 1
Concerning the authorization pf the participant in the competition conditions in point 11.2 it is stated that " A participant
who is not a citizen of the Czech Republic or does not have a registered office in the Czech Republic shall prove at the
conclusion of the contract that they are a person authorized to perform selected activities in construction according to § 7
par. b) and § 30a of the Act on the exercise of a profession or proves a connection with another person who is authorized to
perform selected activities in construction in the Czech Republic.", i.e. it is not necessary to have an authorization to
participate in the competition, but for the design work in case of winning and signing the contract it is necessary that the
participant has an authorization corresponding to the legal requirements.

V / In Praze/Prague dne/on 9. 8. 2021
Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
MOBA studio s.r.o.
administrátor soutěže o návrh / design contest administrator
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