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1.   ÚVOD  
Verejný  obstarávateľ  vyhlasuje  túto  súťaž  ako  zákazku  s nízkou  hodnotou  v zmysle  §  117  zákona  č.  343/2015                
Z.z.  o verejnom  obstarávaní  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej            
len  „ZVO“),  pričom  táto  má  prvky  súťaže  návrhov  s cieľom  získania  najlepšieho  krea�vneho,             
architektonického   aj   funkčného   riešenia   prvkov   doplnkovej   cykloturis�ckej   infraštruktúry   v   regióne   Liptov.  
 
 
2.   ORGANIZAČNÉ   ZABEZPEČENIE   SÚŤAŽE  
2.1.   Iden�fikácia   vyhlasovateľa  
Názov   vyhlasovateľa: OOCR   Region   Liptov  
Adresa   :  Štúrova   1989/41,   031   42   Liptovský   Mikuláš  
Krajina   :  Slovensko  
IČO:  42219906  
Web   súťaže:    www.visitliptov.sk/sutazcyklo  
Kontaktná   osoba:   Mgr.   Jana   Čížová  
E-mail   :  cyklo@visitliptov.sk  
 
3.   DRUH   SÚŤAŽE  
Ideová  jednokolová  súťaž,  vyhlásená  pre  vopred  neurčený  počet  anonymných  účastníkov.  Vyhlasovateľ  sa             
plánuje  po  ukončení  súťaže  obstarať  doplnkovú  infraštruktúru  cyklotrás  podľa  projektovej  dokumentácie            
dodanej   víťazom.  
 
4.   OPIS   PREDMETU   SÚŤAŽE.  
4.1.   Názov   súťaže.  

Mobiliár   cykloturis�ckej   infraštruktúry   regiónu   Liptov  
 
4.2.   Predmet   súťaže  
Predmetom   súťaže     je   krea�vne,   architektonické   a   funkčné   riešenie   prvkov   doplnkovej   cykloturis�ckej  
infraštruktúry   v   regióne   Liptov.  
 
Jednou   z   priorít   oblastnej   organizácie   cestovného   ruchu   Liptov   je   podpora   budovania   cyklis�ckej  
infraštruktúry   v   regióne.   Pre   potreby   kvalitného   zážitku   z   cykloturis�ky   je   potrebné   dobudovať   doplnkovú  
infraštruktúru,   ktorá   bude   slúžiť   na   podanie   informácií,   oddych   a   zlepší   komfort   cyklistov.  
 
Vyhlasovateľ   má   ambíciu,   aby   súťaž   priniesla   kvalitné   riešenie,   ktoré   bude   adekvátne   dnešným   technickým,  
ekologickým   a   finančným   možnos�am   a   aby   jej   výsledok   bol   následne   po   čas�ach   realizovaný   od   roku   2020.  
 
Vyhlasovateľ   má   záujem   o   riešenie   architektúry   prvkov,   ktoré   bude:   

- v   súlade   s   dizajn   a   brand   manuálom   
- atrak�vne   vizuálne   a   technicky   zodpovedajúce   aktuálnym   trendom,   zároveň   však   nadčasové  
- variabilné   (vizuálne   aj   technicky)  
- finančne   nenáročné  

 
 
Oblastná   organizácia   má   �ež   záujem   podporovať   trvalo   udržateľné   projekty   z   ekonomického   ale   aj  
enviromentálneho   hľadiska   a   vizuálnym   a   materiálovým   prevedením   prvkov   cykloturis�ckej   infraštruktúry  
chce   takúto   filozofiu   �ež   komunikovať.  
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Realizovateľnosť   z   hľadiska   finančnej   a   technickej   stránky   je   dôležitým   hodno�acim   kritériom,   od   ktorého  
závisí   budúca   realizácia.   
 
Cieľom   súťaže   je   vytvorenie   návrhu   prvkov   cyklis�ckej   infraštruktúry   v nasledovnom   rozsahu:   

Nevyhnutné   súčas�   návrhu:  
a) Vstupný   portál   na   cyklotrasu  
b) Informačná   tabuľa   s   cyklis�ckou   mapou   (min.   veľkosť   136   x   85   cm)  
c) Prístrešok   pre   oddych   cykloturistov   (min.   pre   5   osôb)  
d) Odpadkový   kôš   (zabezpečený   pro�   zveri)  
e) Oddychová   lavička   (samostatná   a   kombinovateľná   so   stolom)  
f) Stojan   na   bicykle  
g) Informačné   miesto   (infopoint)   -   napr.   v   blízkos�   pamiatky/atrak�vity   na   trase  
h) Fotopoint   na   cyklotrase   (napr.   s   panorama�ckým   výhľadom   na   pozadí)   

 
Predpokladané   realizácie  

Vyhlasovateľ   predpokladá   ihneď   po   ukončení   súťaže   realizáciu   osadenia   niekoľkých   informačných   tabúľ   s  
mapami.   

Ďalšie   prvky   plánuje   realizovať   postupne   v   nasledujúcich   rokoch   podľa   finančných   možnos�.  
 
Vyhlasovateľ   požaduje   vyriešiť   najmä   �eto   faktory:   

- základná   vizuálna   podoba   prvkov  
- kombinácia   rôznych   prvkov   na   jednom   mieste  
- použi�e   prírodne   nezávadných   materiálov  
- osadenie   prvkov   v   prírodnom/vidieckom   prostredí  

 
Podrobné   zadanie   k   predmetu   súťaže   je   uvedené   v prílohe   č.   1   tejto   výzvy.   
 
4.3.    Predpokladaná   hodnota   vrátane   všetkých   cien   a odmien   je   2800,-   €   s   DPH,   z čoho:  

- hodnota   udelených   cien   je   1800,-   €   s   DPH  
- predpokladaná  hodnota  zákazky  na  dopracovanie  projektovej  dokumentácie  k  prístrešku  pre           

cyklistov  a  udelenie  licencie  na  použi�e  vizuálov  je  1000,-  €  s  DPH  (je  predmetom  zmluvy  o dielo,                 
Príloha   č.3)  

- Predpokladané   náklady   na   realizáciu   všetkých   prvkov   infraštruktúry   realizovanej   v   nasledujúcich  
troch   rokoch   sú   40   000   €   s   DPH.   Predmetné   práce   nie   sú   predmetom   tejto   súťaže   návrhov  

 
5.   PRIEBEH   SÚŤAŽE.  
Vyhlasovateľ   realizuje   túto   súťaž   ako   jednokolovú.   
 
5.1.    Účastníkom   spracovaný   návrh   bude   obsahovať   nasledovné   čas�:  

a) Grafická   časť  
Grafická  časť  bude  obsahovať  krea�vne  a  architektonické  riešenie  prvkov  cyklis�ckej  infraštruktúry            
v nasledovnom   rozsahu   podľa   zadania   v   prílohe   č.1:  
Bude   obsahovať:  

❏ vizuálny   koncept   informačnej   tabule   s   cyklis�ckou   mapou  
❏ vizuálny   koncept   oddychového   miesta   s   prístreškom,   smetným   košom   a   stojanom   na   bicykle  
❏ vizuálny   koncept   oddychového   miesta   bez   prístrešku  
❏ vizuálny   koncept   vstupnej   brány   na   cyklotrasu  
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❏ ďalšiu   voľnú   prezentáciu   podľa   uváženia   (napr.   vizualizáciu   kombinácie   všetkých   navrhovaných  
prvkov,   fotopointu   s   panorama�ckým   výhľadom,   zapracovanie   nabíjacieho   stojanu    na   Ebiky   a   pod.)  

 
 

b) Textová   časť  
Textová   časť   bude   obsahovať:  
-   odborný   odhad   ceny   výroby   jednotlivých   prvkov   cyklis�ckej   infraštruktúry   (príloha   č.   1   tejto   Výzvy)   
-   popis   architektonického   a   technického   riešenia   v   odporúčanom   rozsahu   do   1800   znakov   (1   normostrana)  
-   špecifikácia   materiálov   navrhovaného   riešenia   (resp.   alterna�v)  
 
Účastník  �ež  predloží  vyplnené  obchodné  podmienky  poskytnu�a  predmetu  zákazky  -  návrh  zmluvy  o  dielo               
a  o  poskytnu�  licencie  s  jej  prílohami, podpísané  účastníkom,  jeho  štatutárnym  orgánom,  alebo  členom               
štatutárneho  orgánu  alebo  iným  zástupcom  účastníka,  ktorý  je  oprávnený  konať  v  mene  účastníka  v               
záväzkových  vzťahoch.  Verejný  obstarávateľ  týmto  požaduje,  aby  účastník  akceptoval  návrh  zmluvy  o  dielo  a               
o  poskytnu�  licencie  bez  akýchkoľvek  zmien  s  výnimkou  ustanovení,  ktoré  sú  v  zmluve  vyznačené  na                
doplnenie.  
 
Podrobné   požiadavky   na   grafickú   a textovú   časť   návrhu   sú   uvedené   v prílohe   č.   1   tejto   výzvy   –   zadanie.   
Ďalší   obsah,   idúci   nad   rámec   požiadaviek   verejného   obstarávateľa,   je   na   voľbe   súťažiacich.  
 

c) Digitálna   časť  
Návrh   musí   byť   predložený   aj   v elektronickej   podobe,   ktorá   musí   obsahovať:  

- grafickú   a   textovú   časť   vo   formáte   .ppt/.doc/.docx/.pdf   alebo   inom   bežne   používanom   formáte  
 
Elektronická  podoba  návrhu  musí  byť  účastníkmi  predložená  na  pamäťovom  médiu  -  CD/DVD  nosiči,  resp.               
pamäťovom   nosiči   s možnosťou   pripojenia   cez   USB   port.  
 

d) Obálka   „Autor“  
Osobitnú   časť   návrhu   tvorí   oddelená    uzavretá   obálka   (obal)    označená    „Autor“ .   Jej   obsahom   musí   byť:   

- iden�fikačné  údaje  účastníka,  vrátane  mailovej  adresy  a bankového  spojenia  pre  prípad  vyplatenia            
ceny,  spolu  s uvedením  všetkých  autorov  návrhu  a nimi  podpísaného  súhlasu  na  použi�e  návrhu  pre              
účely  účas�  v súťaži  -  vzor  viď. príloha  č.  4  (iden�fikačné  údaje  účastníka  a  vyhlásenie  autorov)  tejto                 
výzvy ,  

- čestné   vyhlásenie   podľa   bodu    5.1.8.   (príloha   č.   5   tejto   Výzvy)   
 
5.1.1. Návrh  účastník  predloží  v nepriehľadnom  obale/obálke,  ktorý  musí  byť  uzavretý  a prelepením           
prípadne  zapečatením  zabezpečený  pro�  nežiaducemu  otvoreniu.  Návrh  je  možné  doručiť  osobne,  poštou,             
prípadne  kuriérom.  Na  obale nesmú  byť  uvedené  iden�fikačné  údaje  ani  značky ,  ktorými  by  mohlo  dôjsť                
k porušeniu   anonymity   súťaže.   
Kontaktná   osoba:   Mgr.   Jana   Čížová  
Obal   bude   označený   nápisom   „Súťaž   –   mobiliár   cyklis�ckej   infraštruktúry   -   neotvárať“.  
 
5.1.2. Obal   (obálka)   návrhu   bude   obsahovať:  

- grafickú   časť   návrhu   
- textovú   časť   návrhu  
- elektronickú   podobu   návrhu   (pamäťové   médium)   
- uzavretý   obal    s označením    „Autor“    s obsahom   uvedeným   v bode   5.1.   v písm.   d)   tejto   Výzvy  
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5.1.3.  Grafická  časť,  textová  časť  a digitálna  časť nesmú  byť  označené  iden�fikačnými  údajmi  ani              
značkou ,   ktorou   by   mohlo   dôjsť   k porušeniu   anonymity   súťaže.  

 
5.1.4. Všetky  čas�  návrhu  je  potrebné  označiť  v pravom  dolnom  rohu  rámčekom  3  x  3  cm,  do  ktorého                 
bude   komisia   vyhlasovateľa   vyznačovať   iden�fikačné   číslo   návrhu.   
 
5.1.5. Ak  bude  návrh  zaslaný  poštou,  obal  zásielky  ani  poštová  sprievodka  nesmú  byť  označené  spiatočnou               
adresou   odosielateľa.   Na   obálke   sa   uvedie:   „Adresa   odosielateľa   vo   vnútri   zásielky“.  
 
5.1.6. Za  včas  doručený  návrh  sa  považuje  taký,  ktorý  bol  preukázateľne  doručený  do  konca  lehoty  na                
predkladanie   návrhov.  
 
5.1.7. Je  žiaduce,  aby  pokyny  uvedené  v tejto  Výzve  a v  prílohe  č.  1  tejto  výzvy  -  zadanie  -  boli  dodržané                   
v maximálnej  miere.  Ak  v návrhu  účastníka  dôjde  k výraznému  odkloneniu  sa  od  pokynov  uvedených  v tejto              
Výzve  a jej  prílohách,  požaduje  vyhlasovateľ  grafickú  či  textovú  argumentáciu  účastníka,  odôvodňujúcu            
takýto   postup.  
 
5.1.8. Podmienky   účas�  
Návrh   môže   predložiť   každý,   kto    predloží   nasledovné   dokumenty   alebo   ich   kópie:  

A) čestné   vyhlásenie   o   oprávnení   podnikať    v   danom   odbore.  
 

Vzor   čestného   vyhlásenia   je   prílohou   č.   5   tejto   Výzvy.   
 
Počas  rokovania,  ktoré  vyhlasovateľ  vykoná  s účastníkom,  ktorého  návrh  porota  vyhodno�  ako  víťazný,  bude              
vyhlasovateľ  požadovať  od  záujemcu  preukázanie  splnenia  podmienky  účas�  osobného  postavenia  v zmysle            
ust.   §   32   ods.   1   písm.   e)   ZVO   a spôsobom   uvedeným   v ZVO.   
 
5.1.9. Osoby   vylúčené   z účas�  
Účastníkom  v  súťaži  návrhov  nemôže  byť  ten,  kto  vypracoval  kritériá  výberu  účastníkov  alebo  vypracoval               
kritériá   hodnotenia   predložených   návrhov.  
 
Členom  poroty,  ani  náhradníkom  člena  poroty  v  súťaži  nemôže  byť  ten,  kto  je  účastníkom,  jemu  blízkou                 
osobou,   jeho   zamestnanec,   spoločník   alebo   spolupracovník.  
 
5.1.10. Kritériá   hodnotenia   a ich   rela�vne   váhy   
Komisia   pri   vyhodnocovaní   ponúk   bude   hodno�ť   len   �e   ponuky   účastníkov,   ktoré   spĺňajú   podmienky   účas�.  
 
Súťažné  návrhy,  ktoré  neboli  vylúčené  zo  súťaže,  budú  hodnotené  podľa  nasledujúcich  kritérií  na              
hodnotenie   návrhov   :   
Komplexná   kvalita   návrhu:   maximálne   70   bodov  
Ekonomická   výhodnosť   riešenia:   maximálne   30   bodov  
Pod  komplexnou  kvalitou  návrhov  sa  myslí  kvalita  návrhov  z hľadiska  originality  a  krea�vity  riešenia,              
vhodnos�  navrhovaných  riešení  pre  vyhlasovateľa,  súlad  použitých  materiálov  so  zámerom  vyhlasovateľa,            
rozsah  a  riešenie  nevyhnutných  súčas�  mobiliáru.  Samostatne  sa  hodno�  predpokladaná  cena  realizácie             
jednotlivých   prvkov   mobiliáru.  
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5.1.11. Spôsob   uplatnenia   kritérií  
Porota  väčšinovým  hlasovaním  pridelí  každému  návrhu  body  podľa  kritéria  uvedeného  v bode  5.1.10.             
Pridelenie  vyššieho  počtu  bodov  znamená  lepšie  hodnotenie  návrhu,  pridelenie  nižšieho  počtu  bodov             
znamená   nižšie   hodnotenie   návrhu   porotou.   Podľa   počtu   pridelených   bodov   sa   zostaví   poradie   návrhov.   
 
5.2.Oznámenie   výsledkov   súťaže  
Výsledok  súťaže  vyhlasovateľ  písomne  oznámi  každému  účastníkovi,  ktorý  sa  zúčastnil  a  ktorého  návrh  bol               
predmetom   hodnotenia   v rámci   súťaže.   
 
Celkové  výsledky  súťaže  sa  budú  zverejnené  na  webovej  stránke  vyhlasovateľa           
www.visitliptov.sk/sutazcyklo .   Všetky   súťažné   návrhy   budú   zverejnené   na   webovej   stránke.  
 
5.3.Ďalší   postup  
Rozhodnu�e  poroty  je  pre  vyhlasovateľa  záväzné.  Zákazka,  ktorej  predmetom  bude  dodávka  projektovej             
dokumentácie  k  informačnej  tabuli  s  mapou  ,  bude  zadaná  účastníkovi,  ktorého  návrh  vybrala  porota  ako                
víťazný.  Víťazný  uchádzač  sa  zaväzuje,  že  jednoduchú  projektovú  dokumentáciu  pre  povolenie  výstavby             
informačnej   tabule   s   mapou   dodá   najneskôr   v termíne   do    31.03.2020  
 
5.4.Dôvody   pre   vylúčenie   návrhu  
Porota  vylúči  zo  súťaže  návrhy  predložené  po  lehote  alebo  podané  na  nepríslušnom  mieste  a  návrhy,  pri                 
ktorých   bola   porušená   anonymita,   alebo   ktoré   inak   nevyhoveli   požiadavkám   podľa   tejto   Výzvy   a jej   príloh.  
 
5.6.     Nevybra�e   návrhu   účastníka   nevytvára   nárok   na   uplatnenie   náhrady   škody   zo   strany    účastníka.  
 
6.   LEHOTY   A TERMÍNY   SÚŤAŽE  
6.1   Vyhlásenie   súťaže  
Dátum:    04.12.2019  
 
6.2.   Lehota   na   komunikáciu   s účastníkmi  
Dátum   a čas:    27.01.2020,   15:00   hod.  
Vyhlasovateľ  odporúča  účastníkom,  aby  v záujme  hladkého  priebehu  súťaže  žiadali  o vysvetlenie  súťažných            
podmienok  emailom  na  emailovej  adrese  cyklo@visitliptov.sk  najneskôr  do  20.01.2020,  čo  zabezpečí  včasné             
informovanie   všetkých   účastníkov   o obsahu   vysvetlení   poskytnutých   vyhlasovateľom.   
 
6.3.   Lehota   na   predkladanie   návrhov  
Dátum   a čas:    03.02.2020,   najneskôr   do   15:00   hod.  
Pre   dodržanie   lehoty   podľa   tohto   bodu   je   rozhodujúcim    lehota   doručenia   návrhu   na   adresu   vyhlasovateľa.  
Návrh   je   možné   doručiť   osobne,   poštou,   prípadne   kuriérom.  
 
6.4.   Lehota   na   overenie   súťažných   návrhov  
Dátum:    07.02.2020  
 
6.5.   Predpokladaná   lehota   na   vyhodnotenie   návrhov   -   a   oznámenie   výsledkov   súťaže  
Dátum:    14.02.2020  
 
6.6.   Lehota   na   vyplatenie   cien  
Dátum:   do   dvoch   mesiacov   od   oznámenia   výsledkov.  

 

					           strana   7  

 

http://www.visitliptov.sk/sutazcyklo/


 

 
6.7.   Lehota   pre   víťazného   uchádzača   na   dodanie   projektovej   dokumentácie  
Dátum:    31.03.2020  
 
 
7.   POROTA   A POMOCNÉ   ORGÁNY   POROTY  
 
7.1.   Členovia   
 
Ing.   Darina   Bartková  
Ing.   Mgr.   Andrej   Medla  
RNDr.   Michaela   Dobrotková  
Ing.   Juraj   Ondreáš  
 
7.1.1.   Náhradní   členovia   poroty:   
Ing.   Michal   Homola  
Mgr.   Katarína   Guothová  
 
7.2.   Pomocné   orgány   poroty  
Mgr.   Jana   Čížová    –   kontaktná   osoba,   zapisovateľ  
 
7.3.   Exper�  
Vyhlasovateľ  súhlasí  s tým  aby  si  porota  na  vyhodnotenie  špecifickej  otázky  pozvala  na  zasadnu�e  a aby  si                
vypočula  stanovisko  znalca  alebo  iného  odborníka  (aj  mimo  vyššie  uvedených).  Prizvaný  znalec  alebo  iný               
odborník   má   len   poradný   hlas   a nesmie   sa   zúčastniť   rozhodovania   o poradí   návrhov.  
 
8.   CENY   A   NÁHRADY  
8.1.    V súťaži   budú   účastníkom,   ktorých   návrhy   budú   hodnotené   udelené   ceny   vo   výške   1800   €   EUR.   
1.   miesto:   1000   €  
2.   miesto:   500   €  
3.   miesto:   300   €  
 
Porota  si  vyhradzuje  právo  rozhodnúť  aj  o neudelení  niektorej  z cien,  prípadne  o  inom  rozdelení  cien.  Takéto                
rozhodnu�e   porota   písomne   odôvodní.  
 
8.2. Všetky  náklady  spojené  s prípravou  a predložením  návrhu  znáša  účastník  bez  finančného  nároku  voči              
vyhlasovateľovi.   
 
9.   DÔVERNOSŤ   PRÍPRAVY   A PRIEBEHU   SÚŤAŽE  
Informácie  týkajúce  sa  prípravy  súťaže,  preskúmania  a hodnotenia  súťažných  návrhov  sú  dôverné.  Predseda             
a členovia  poroty,  náhradníci,  pomocné  orgány  poroty  a zodpovedné  osoby  vyhlasovateľa  poverené  úlohami            
spojenými  s  prípravou  a  priebehom  súťaže  nesmú  počas  prebiehajúceho  procesu  vyhlásenej  súťaže             
poskytnúť   alebo   zverejniť   takéto   informácie.  
 
Informácie,  ktoré  súťažiaci  v súťažnom  návrhu  označí  za  dôverné, nebudú  zverejnené  alebo  inak  použité  bez              
jeho  predchádzajúceho  súhlasu,  pokiaľ  uvedené  nebude  v rozpore  so  zákonom  a inými  všeobecne            
záväznými  právnymi  predpismi,  osobitnými  predpismi  (zákon  č.  211/2000  Z.z.  o slobodnom  prístupe            
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k informáciám  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov,  zákon  č.  215/2004  Z.z.  o ochrane  utajovaných            
skutočnos�   a o zmene   a doplnení   niektorých   zákonov,   zákon   o ochrane   osobných   údajov   atď.).  
 
Porota a iné  osoby  neposkytujú  ani  nesprístupňujú  informácie  o návrhoch  počas  ich  vyhodnocovania.           
Návrhy  účastníkov  a ich  jednotlivé  čas�  nesmú  byť  použité  bez  predchádzajúceho  súhlasu  účastníkov  inak,              
ako   v súlade   s autorským   zákonom   a podľa   tejto   Výzvy   a jej   príloh.  
 
10.   KOMUNIKÁCIA  
Komunikácia  účastníka  s kontaktnou  osobou  bude  prebiehať  písomne  prostredníctvom  pošty  alebo  inej            
doručovacej   služby   doručením   na   kontaktnú   adresu   kontaktnej   osoby   alebo prostredníctvom   emailu.  
 
Odpoveď  na  každú  včas  doručenú  žiadosť  o vysvetlenie  sa  oznámi  bezodkladne  všetkým  známym             
účastníkom,  prostredníctvom  emailu.  Predmetom  komunikácie  nesmú  byť  informácie,  ktoré  by  narušili            
anonymitu   účastníkov.  
 
Vyhlasovateľ  bude  doručovať  písomnos�  účastníkom  prostredníctvom  e-mailu.  Zásielka  (písomnosť)  sa  bude            
považovať   za   doručenú   momentom   odoslania   e-mailu   na   kontaktný   e-mail   účastníka.   
 
11.   ZÁVEREČNÉ   USTANOVENIA  
Účastníci  berú  na  vedomie,  že  všetky  návrhy,  ktoré  nespĺňajú  predpísané  požiadavky  obsiahnuté  v tejto              
Výzve   a jej   prílohách,   nebudú   zaradené   do   vyhodnocovania.   
 
Vyhlasovateľ  sa  zaväzuje  plne  rešpektovať  autorské  práva  v súlade  so  zákonom  č.  185/2015  Z.  z.  Autorský                
zákon.  
 
Účastník  súťaže  návrhov  podaním  návrhu  udeľuje  vyhlasovateľovi  súhlas  na  použi�e  návrhu  na  prezentačné              
účely  vyhlasovateľa,  formou  verejného  vystavovania,  formou  zverejnenia  na  webovej  stránke  a formou            
zverejnenia  v tlačenej  publikácii.  Ocenené  súťažné  návrhy  sa  stávajú  majetkom  vyhlasovateľa  súťaže.            
Ostatné  návrhy  sa  vrá�a  účastníkom.  Použi�e  autorského  diela  na  iné  účely,  ako  boli  uvedené  v tejto  Výzve                 
a jej   prílohách,   je   však   viazané   na   výslovný   súhlas   autorov.  
 
Vyhlasovateľ  si  vyhradzuje  právo  zrušiť  postup  zadávania  tejto  zákazky  (zrušiť  súťaž),  a to  v akejkoľvek  jej               
fáze.   
 
12.   ZOZNAM   PRÍLOH   
Príloha   č.   1.   Zadanie  
Príloha   č.   2.   Logo   a   brand   manuál   des�nácie  
Príloha   č.   3.   Návrh   zmluvy   o dielo   (projektová   dokumentácia   a   licencia   k   víťaznému   návrhu)  
Príloha   č.   4.   Iden�fikačné   údaje   účastníka   a vyhlásenie   autorov  
Príloha   č.   5.   Čestné   vyhlásenie   účastníka   o splnení   podmienky   účas�   osobného   postavenia  
Príloha   č.   6.   Súhlas   s   použi�m   diela  
Príloha   č.   7.   Ukážka   obdobných   prvkov   z   praxe  
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