Výzva k podání žádosti o účast v užší soutěži o návrh
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
1. NÁZEV SOUTĚŽE O NÁVRH

Název soutěže o návrh:

NÁVRH EXPOZICE
Moravian Science Centre Brno

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČ:
Osoba oprávněná jednat jménem či za
zadavatele:

Jihomoravský kraj
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
708 88 337
Mgr. Václav Božek, CSc., náměstek hejtmana

3. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ ZADAVATELE DLE § 151 ZÁKONA
Obchodní firma nebo název / obchodní firma
nebo jméno a příjmení:
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého
pobytu (příp. doručovací adresa):
IČ:
Osoba oprávněná za osobu zastupující
zadavatele jednat:
Kontaktní osoba:
Telefon, fax, e-mail:

Advokátní kancelář Dáňa, Pergl a partneři

Na Ořechovce 580/4, Praha 6, PSČ 162 00
147 676 43
Mgr. Robert Pergl, advokát
Mgr. Jan Dáňa, advokát
+420 224 232 611,
+420 233 313 067,
jan.dana@akdpp.cz

4. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU A ÚČELU SOUTĚŽE O NÁVRH
Soutěž o návrh se vztahuje k projektu č. CZ.1.05/3.2.00/09.0163 s názvem Moravian Science Centre
Brno financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP VaVpI).
Cílem projektu „Moravian Science centre Brno“ je seznamovat širokou veřejnost s vědeckými
poznatky interaktivní formou z celé řady zejména přírodních oborů a dalších přírodních věd, rozvíjet
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zájmové činnosti a podílet se na školním i mimoškolním vzdělávání mládeže i dospělých, organizovat
a provádět metodickou a výzkumnou činnost a její výsledky vhodným způsobem zveřejňovat.
Předmětem soutěže o návrh je zpracování návrhu interaktivní expozice (výstavy) pro projekt
„Moravian Science centre Brno“ v souladu s přílohou č. 1 „Požadavky na expozici a exponáty“. Návrh
zahrnuje jak část grafickou tak textovou (viz příloha Požadavky na zpracování návrhu).
Účelem soutěže je nalézt nejvhodnější návrh interaktivní výstavy a uzavření smlouvy s vítězným
účastníkem soutěže o návrh v rámci navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 6
zákona na realizaci expozice (výstavy) pro projekt „Moravian Science centre Brno“.
Účastníkům soutěže o návrh, kteří se umístí na 1. až 3. místě, budou poskytnuty následující soutěžní
ceny, a to za:
1.) místo 100.000,- Kč;
2.) místo 75.000,- Kč;
3.) místo 50.000,- Kč.

5. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI O ÚČAST V SOUTĚŽI O NÁVRH
Doklady k prokázání kvalifikace (dle kvalifikační dokumentace – příloha č. 4) budou předloženy
v listinné podobě, v jednom originále, v českém jazyce. Komunikace s dodavateli a veškerá jednání
komise pro posouzení budou probíhat rovněž v českém jazyce. Doklady k prokázání kvalifikace budou
předloženy v neprůhledné, zalepené obálce označení názvem soutěže o návrh - KVALIFIKACE a
slovem Neotevírat.
Obálka KVALIFIKACE bude obsahovat:
- Identifikační údaje účastníka soutěže.
- Doklady a dokumenty požadované zadavatelem k prokázání splnění kvalifikace.
6. LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O ÚČAST, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S ŽÁDOSTMI O ÚČAST
Žádosti je možno podat po celou dobu lhůty pro podání žádostí o účast, a to osobně či
prostřednictvím poštovního doručovatele vždy v pracovních dnech od 8:00 hodin do 14:00 hodin
na níže uvedené místo. Lhůta pro podání žádostí o účast končí dne 8. 8. 2012 v 9:00 hodin.
Místem podání žádostí je Jihomoravský kraj, odbor regionálního rozvoje, Žerotínovo nám. 3/5,
601 82 Brno.
Žádosti o účast v soutěži o návrh musí být podány ve lhůtě pro podání žádostí v řádně uzavřené
obálce označené způsobem popsaným v této kvalifikační dokumentaci.
Otevírání obálek s žádostmi o účast proběhne dne 8. 8. 2012 v 11:00 hod., v budově Krajského úřadu
Jihomoravského kraje v Brně, Žerotínovo nám. 1/2, v místnosti č. 240.
Otevírání obálek se budou účastnit členové komise pro posouzení kvalifikace a osoba zajišťující
administrativu komise. Za každého uchazeče, který podal žádost o účast ve lhůtě pro podání žádostí o
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účast, jsou oprávněny účastnit se otevírání obálek s žádostmi o účast maximálně dvě osoby. Uchazeč
se může účastnit otevírání obálek prostřednictvím osoby oprávněné jednat jeho jménem nebo může
být zastoupen zástupcem. Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče se prokáže průkazem
totožnosti a aktuálním výpisem uchazeče z obchodního rejstříku ne starším 90 dnů. Zástupce
uchazeče se prokáže svým průkazem totožnosti, aktuálním výpisem uchazeče z obchodního rejstříku
ne starším 90 dnů a plnou mocí podepsanou osobami oprávněnými jednat jménem uchazeče.

7. OMEZENÍ POČTU ZÁJEMCŮ
Zadavatel, resp. jím jmenovaná komise pro otevření obálek a posouzení kvalifikace posoudí žádosti o
účast zájemců soutěže o návrh z hlediska splnění stanovených kvalifikačních předpokladů.
Všichni zájemci, kteří splnění kvalifikačních předpokladů prokážou ve stanoveném rozsahu, budou
vyzvání k podání samotného Návrhu expozice.
8. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI O NÁVRH
Soutěže o návrh se mohou zúčastnit všichni účastníci, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené
zadavatelem a nejsou osobami vyloučenými (viz dále).
V případě, že návrh podá více osob společně, musí být součástí návrhu řádně uzavřená smlouva mezi
těmito osobami podávajícími společný návrh, ve které je obsažen závazek, že všechny tyto osoby
budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s návrhem
zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění předmětu soutěže o návrh i po dobu trvání
jiných závazků vyplývajících ze soutěže o návrh.
Ze soutěže o návrh jsou vyloučeny osoby, které:
 se bezprostředně účastnily na vypracování zadání soutěžního úkolu a na vyhlášení soutěže o
návrh,
 jsou členy komise nebo soutěžní poroty, odbornými znalci přizvanými soutěžní porotou nebo
pomocnými orgány soutěžní poroty,
 jsou příbuznými v řadě přímé, sourozenci, manželem, bezprostředními nadřízenými nebo
spolupracovníky vyloučených osob.
Osoby vyjmenované v tomto odstavci se nemohou zúčastnit ani soutěžními návrhy podanými mimo
soutěž.
Vedle této verze v českém jazyce, existuje verze v anglickém jazyce ve stejném znění pro zahraniční
soutěžící.
Přílohou této Výzvy je:





Příloha č. 1 – Požadavky na expozici a exponáty
Příloha č. 2 – Přehled návštěvních ploch
Příloha č. 3 – Požadavky na zpracování návrhu
Příloha č. 4 – Kvalifikační dokumentace
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V ……. dne …

……………………………………………………………………………………
(podpis osoby jednající jménem zadavatele)
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