:Městsf«í, část Prana 8
R,sznceíař starosty městslij části
<.RJ,man <Petrus

V Praze dne 17. března 2017
č.j.: MCP8 039834/2017

Oznámení o výběru vítěze

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
V souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů
S přihlédnutím k ustanovení§ 1772 a 1779 zákona č. 89/2012, občanský zákoník
V souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24.4.1993, ve znění pozdějších
předpisů,

lnf'ormact.Hl'Wfilášetaí šó1.1těže
Název zadavatele:

Městská část Praha 8
..

IČ:

00063797

DIČ:

CZ00063797

Sídlo zadavatele:

Zenklova 35/čp. l, PSČ 180 48, Praha 8

Název soutěže:

„Architektonicko-krajinářská soutěž o návrh
REVITALIZACE PARKU DLÁŽDĚNKA"
Projektová, urbanisticko - krajinářská, otevřená
anonymní a jednofázová.

Druh soutěže:

Rozhodnutí o výběru: usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0137/2017 ze dne
15. března 2017
Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň
e-mail: podatelna@p8.mepnet.cz
IČ:00063797

tel.: (+420) 222 805 111,
tel.: (+420) 222 805 126,

fax: (+420) 222 805 670
fax: (+420)222 805 129

Zadavatel tímto oznamuje, že vybraným vítězem soutěže, jehož návrh byl v zadávacím řízení
na shora uvedenou soutěž, jsou:
Ing. arch. Eva Velková - Pod Žahovem 56, 152 00 Praha 5
Ing. arch. Martin Gaberle - U Libeňského pivovaru 1612, 180 00 Praha 8
Ing. arch. Lucie Roubalová- U Libeňského pivovaru 1612, 180 00 Praha 8

Oďůvodněntvýbětu vítěze soutěže
Kultivovaně a profesionálně zpracovaný návrh. Nejlépe ze všech reaguje na zadání a je
realizovatelný. Hlavní funkce ponechává na horní terase, kudy vede promenádu
s architektonicky akcentovanou vyhlídkou a alejí. Park člení na zóny s různým využitím.
Potvrzuje legitimitu současného umístění dětského hřiště. Nabízí prostor pro všechny generace.
Respektuje etapizaci.

Poučení o lhůtě pro podání námitek

Každý účastník soutěže může do 15 dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o výběru
nejvhodnějšího návrhu podat vyhlašovateli soutěže zdůvodněné námitky vůči formálnímu
postupu poroty.
Námitky podává účastník soutěže (dále jen stěžovatel) písemně a musí v nich uvést, kdo je
podává, proti kterému postupu poroty či vyhlašovatele námitky směřují, v čem je spatřováno
porušení soutěžních podmínek a čeho se stěžovatel domáhá.
Vyhlašovatel přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů od obdržení námitek
odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám vyhovuje či nikoliv, s uvedením
důvodu. Vyhoví-li vyhlašovatel námitkám, uvede v rozhodnutí způsob provedení nápravy
a oznámí tuto skutečnost všem účastníkům soutěže. Pokud vyhlašovatel námitkám nevyhoví,
uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o možnosti podat návrh na zahájení rozhodčího
řízení předsedovi Stavovského soudu a návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů
vyhlašovatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
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Roman Petrus
Starosta městské části Praha 8

Všem účastníkům zadávacího řízení

Se sídlem orgánů: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň
Pracoviště: Zenklova 35, 180 48 Praha 8 - Libeň
e-mail: podatelna@p8.mepnet.cz
IČ: 00063797

tel.: (+420) 222 805 111,
tel.: (+420) 222 805 126,

fax: (+420) 222 805 670
fax: (+420) 222 805 129

