MĚSTO STARÝ PLZENEC
vyhlašuje
v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993,
v platném znění (dále Soutěžní řád),
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění,
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,
v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění,
s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník

ARCHITEKTONICKO URBANISTICKOU SOUTĚŽ
„DOSTAVBA HISTORICKÉHO CENTRA
MĚSTA STARÝ PLZENEC“

a vydává k tomu tyto

DODATEK Č. 1 K SOUTĚŽNÍM PODMÍNKÁM

1.

Vyhlašovatel soutěže, s ohledem na fakt, že na území České republiky platí nouzový stav z
důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a s tím
vydaná opatření, se rozhodl, že se text článku 9.3.1. Soutěžních podmínek ze dne 8. 9. 2020
ruší a nahrazuje se textem:
„9.3.1. Za podmínek uvedených v odst. 5.3 mohou soutěžící požadovat vysvětlení
soutěžních podmínek, a to k předmětu soutěže do 15. prosince 2020 a k organizačním
aspektům soutěže do 5. ledna 2021.“

2.

Vyhlašovatel soutěže, s ohledem na fakt, že na území České republiky platí nouzový stav z
důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a s tím
vydaná opatření, se rozhodl, že se text článku 9.4.2. Soutěžních podmínek ze dne 8. 9. 2020
ruší a nahrazuje se textem:
„9.4.2 Poslední termín odevzdání soutěžního návrhu, tedy konec soutěžní lhůty je 18.
ledna 2021 v 17. hodin.“

3.

Vyhlašovatel soutěže, s ohledem na fakt, že na území České republiky platí nouzový stav z
důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 a s tím
vydaná opatření, se rozhodl, že se text článku 9.4.2. Soutěžních podmínek ze dne 8. 9. 2020
ruší a nahrazuje se textem:
„9.6
Hodnotící zasedání poroty
Datum zasedání poroty k hodnocení soutěžních návrhů se stanovuje na první týden
měsíce února 2021. Přesné datum konání hodnotícího zasedání bude stanoveno
v průběhu soutěže.“

4.

Ostatní termíny a podmínky soutěže zůstávají beze změny.

Ve Starém Plzenci, dne 16. listopadu 2020
Ing. Vlasta Doláková, starostka
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