MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
oddelenie verejného obstarávania
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1

Bratislava, 27.01.2022
Všetkým záujemcom

Vysvetlenie súťažných podmienok č. 31
V súťaži návrhov na predmet „Parkovací a bytový dom Janíkov dvor“, vyhlásenej vo
Vestníku verejného obstarávania č. 283/2021 dňa 09.12.2021 pod značkou 58236-MNA, bola
doručená nasledovná otázka:

Otázka č. 31:
V prípade, ak by boli autormi súťažného návrhu dvaja konatelia architektonického ateliéru,
ktorí sú zároveň obaja autorizovanými architektami v SKA, musia medzi sebou taktiež spísať
splnomocnenie podľa bodu 4.4. Súťažných podmienok? A musia si taktiež medzi sebou
zmluvne vysporiadať vzťahy podľa bodu 4.5. Súťažných podmienok? Máme tomu rozumieť
tak, že sa aj v takomto prípade musí určiť jedna osoba, ktorá bude oprávnená na predkladanie
a nakladanie s návrhom v plnom rozsahu a zároveň to musí byť iba jedna osoba, ktorá bude
uzatvárať zmluvu s vyhlasovateľom?
Odpoveď č. 31:
Ak súťažný návrh predkladá architektonický ateliér majúci samostatnú právnu formu (napr.
s.r.o), v takom prípade účastník (ateliér) predkladá vyhlásenie, ktoré tvorí prílohu 02 súťažných
podmienok, v ktorom identifikuje autorov návrhu, ktorí podpisom vyjadria súhlas s použitím
návrhu. Ak by bol takýto návrh vyhodnotený ako úspešný, tak úspešný účastník (ateliér) uzavrie
zmluvu s vyhlasovateľom ako verejným obstarávateľom v postupe podľa § 81 písm. h) ZVO.
V prípade, že súťažný návrh predkladajú dvaja konatelia ateliéru s.r.o., t. j. ako fyzické osoby
a zároveň autorizovaní architekti, tak takéto zoskupenie je možné považovať za autorský tím
resp. riešiteľský kolektív a je nutné určiť jednu osobu, ktorá bude oprávnená na nakladanie
s návrhom v plnom rozsahu, s touto osobou bude v prípade úspešnosti návrhu podpísaná
zmluva v postupe podľa § 81 písm. h) ZVO. Situáciu v prípade, že návrh predkladá autorský
tím (riešiteľský kolektív) je upravená najmä v kapitole 4.3, 4.4 a 4.5 súťažných podmienok.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj v. r.
vedúci oddelenia verejného obstarávania

