Město Česká Lípa

Městský úřad – Odbor rozvoje města a investic
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa
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Datum: 2.6.2020

Oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu
ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZZVZ“) v otevřené jednofázové projektové architektonicko-krajinářské soutěži
o návrh „Rekonstrukce Škroupova náměstí“ zadávané dle ustanovení § 143 a násl. ZZVZ jako otevřená
soutěž o návrh, vyhlášená ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky Z2019-041932.
Zadavatel:
Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa
IČ:
00260428
Zastoupený: Ing. Jitkou Volfovou – starostkou města
Na základě závěrečného stanoviska soutěžní poroty a v souladu s usnesením Rady města Česká Lípa
č. 698/2020 ze dne 2. června 2020 zadavatel oznamuje, že
rozhodl o výběru nejvhodnějšího návrhu takto:

Na prvním místě se umístil návrh č. 4 účastníka
M2AU s.r.o., se sídlem Údolní 222/5, 602 00 Brno, IČ: 082 30 544
(Autoři: Linda Boušková, Filip Musálek, Lýdia Šušlíková, Norbert Obršál, David Helešic)
který získává 1. cenu v plné výši 350 000,- Kč (slovy: tři sta padesát tisíc korun českých)

Na druhém místě se umístil návrh č. 3 účastníka
Rehwaldt Landscape Architects, se sídlem Charles de Gaulle 629/5, 160 00 Praha 6, IČ: 076 99 239
(Autoři: Till Rehwaldt, Eliška Černá, Richard Labanc, Garth Woolison, Markéta Kupková, Eliška
Nováková)
který získává 2. cenu v plné výši 225 000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet pět tisíc korun českých)
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Spis. zn.: MUCL/20587/2020
č. j: MUCL/53784/2020
Na třetím místě se umístil návrh č. 5 účastníka
Helena Hlávková, Americká 666/35, 460 10 Liberec, IČ: 680 28 466
(Autoři: Helena Hlávková, Iva Erlebachová, Kateřina Tomanová, Pavel Schneider, Milan Koloušek)
Který získává 3. cenu v plné výši 125 000,- Kč (slovy: sto dvacet pět tisíc korun českých).
Tito účastníci budou dle bodu 3.2 Soutěžních podmínek vyzváni zadavatelem k účasti v jednacím řízení
bez uveřejnění podle ustanovení § 65 odst. 1 ZZVZ. Bude s nimi jednáno v pořadí dle umístění.

Dále zadavatel
rozhodl o udělení odměny
návrhu č. 7, účastníka
Jiří Žentel, architektonický atelier, Zavadilova 11, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ: 122 62 714
(Autoři: Jiří Žentel, Jiří Vala, Marek Vilášek)
který získává odměnu ve výši 50 000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých)

Odůvodnění:
Soutěžní porota vybírala ze 14-ti řádně doručených návrhů a stanovila pořadí a výši ocenění návrhů
na prvních třech místech. Dále soutěžní porota udělila odměnu v plné výši jednomu z návrhů, který
se neumístil mezi vítěznými. Své výsledné stanovisko předala zadavateli, který o výsledku soutěže
o návrh rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku.

Gratulujeme oceněným účastníkům soutěže a děkujeme za odvedenou práci všem soutěžním týmům.
Všechny soutěžní návrhy budou zpřístupněny k nahlédnutí v sídle zadavatele po předchozí dohodě
a zároveň budou vystaveny na veřejné výstavě soutěžních návrhů v kulturním domě Crystal v České Lípě
ve dnech 10. až 30. června 2020. Vernisáž výstavy se uskuteční dne 9. června 2020.

……………………….
Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je možné podat námitky ve smyslu § 241 ZZVZ, a to doručením zadavateli do 15 dnů ode
dne doručení Oznámení o výběru nejvhodnějšího návrhu ve smyslu § 123 zákona všem účastníkům soutěže o návrh. Dnem
rozeslání oznámení začíná běžet lhůta pro zpřístupnění soutěžních návrhů. Lhůta končí 15 dnů po doručení oznámení
poslednímu účastníku.
Příloha: Protokol o průběhu soutěže
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