V případě, že tento formulář nebude stačit pro souhlas všech stran
v soutěži, dodejte souhlasy účastníků na zvláštní příloze.

Všeobecné podmínky
účasti:

Investor
/ stavebník:
souhlas s účastí
(jméno, podpis,
razítko):

souhlas s účastí
(jméno, podpis,
razítko):

Projektant:
souhlas s účastí
(jméno, podpis,
razítko):

Jméno
projektanta:
Zhotovitel:
souhlas s účastí
(jméno, podpis,
razítko):

Jméno
stavbyvedoucího:
Přihlašovatel tímto souhlasí se „Všeobecnými podmínkami účasti“ a zavazuje
se dodat potřebné podklady včas do termínu uzávěrky 20. 4. 2018 a v souladu
s „Technickými podmínkami účasti“ (dostupné na webu www.stavbykarlovarska.
cz). Přihlašovatel se zavazuje, že v případě nedodání podkladů v předepsané formě
a rozsahu, uhradí náklady spojené s pořízením chybějících podkladů. Přihlašovatel
poskytne prostřednictvím uvedené kontaktní osoby odpovědně maximální
součinnost při korekturách zpracovaných podkladů do formy výstavních panelů
a webové prezentace.
Přihlašovatel zároveň uhradí registrační poplatek:
ve výši 8 500,- Kč (bez DPH) do řádné uzávěrky přihlášek 20. 3. 2018
nebo 9 500,- Kč (bez DPH) v náhradním termínu po uzávěrce přihlášek,
nejdéle však do 20. 4. 2018
datum, podpis:

2. Realizace stavby musí být zkolaudována a uvedena do provozu v období
předchozích tří let 1. 1. 2015 až 20. 4. 2018 a projekt stavby musí být
z období 1. 1. 2013 až 20. 4. 2018 (jako projekt lze přihlásit pouze
nerealizovanou stavbu nebo urbanistickou či architektonickou studii).
3. Přihlašovatelem může být pouze účastník výstavby – tj. investor,
architekt, projektant nebo zhotovitel stavby, případně současný majitel
stavebního objektu, přičemž každý přihlašovatel musí doložit písemný
souhlas zbývajících účastníků výstavby (viz. závazná přihláška).

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
oblastní kancelář Karlovy Vary
Český svaz stavebních inženýrů
oblastní pobočka Karlovy Vary
Svaz podnikatelů ve stavebnictví
Karlovarská oblast
Krajská rada výstavby
Karlovarského kraje

pořádají soutěž realizací a projektů

4. Uzávěrka závazných přihlášek je 20. 3. 2018 - po tomto datu bude
možno stavby do soutěže přihlásit pouze za zvýšenou cenu.
5. Každá přihlášená stavba musí být opatřena dokumentací dle
Technických podmínek účasti*, kde jsou povinné tyto části:
• identifikační údaje (charakter stavby, její název, lokalita a datum
kolaudace – viz závazná přihláška),
• stručný popis stavby (min. 1, max. 2 normostrany A4),
• obrazová dokumentace (min. 8 ks, max. 16 ks fotografií, nebo výkresů,
vč. případných počítačových vizualizací, historických dokumentů,
nebo dokumentace původního stavu).
6. Uzávěrka pro příjem dokumentace k přihlášeným stavbám je
20. 4. 2018 – přičemž podklady přihlášených staveb, které nebudou
do uzávěrky dodány alespoň v povinném rozsahu (viz předchozí
odstavec) v elektronické podobě, budou po upozornění přihlašovatele
získány a zpracovány na jeho náklady.
7. Registrační poplatek za přihlášení jednoho stavebního díla
v řádném termínu je 10 285,- Kč (v náhradním termínu po uzávěrce
přihlášek 11 495,- Kč) včetně 21% DPH a musí být uhrazen ke dni
uzávěrky pro příjem dokumentace k přihlášeným stavbám. Součástí
této ceny je i kompletní zpracování výstavního panelu a prezentace
na internetu, které zajišťuje pořadatel soutěže, přičemž veškeré
podklady musí být dodány v elektronické podobě dle Technických
podmínek účasti*. Ostatní podklady nevyhovující Technickým
podmínkám účasti* (text ve strojopisu, tištěné dokumenty, fotografie,
diapozitivy, výkresy i jejich kopie, atd.), budou zpracovány pouze
na základě předchozí individuální dohody za úhradu.
* Technické podmínky účasti jsou dostupné na webových stránkách
www.stavbykarlovarska.cz.
Pořadatel: Regionální stavební sdružení Karlovy Vary

STAVBY
KARLOVARSKÉHO
KRAJE
Soutěž je nosnou akcí
Dnů stavitelství a architektury
Karlovarského kraje 2018, kterou připravuje
Regionální stavební sdružení Karlovy Vary
ve dnech 7. - 8. června 2018

Stará Kysibelská 45 • 360 09 Karlovy Vary • IČ: 47696851

»

tel.: 603 732 876, fax: 353 236 245, e-mail: rsskv@rsskv.cz
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 5149120257/0100

Uzávěrka závazných přihlášek je 20. 3. 2018
Uzávěrka pro dodání podkladů je 20. 4. 2018

Záštitu nad soutěží převzali:
hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Vildumetzová
primátor Statutárního města Karlovy Vary Ing. Petr Kulhánek

www.stavbykarlovarska.cz

Architektonický
návrh:

1. Místo realizace nebo projektu stavby (dále jen stavba) musí být
situováno na území Karlovarského kraje, tj. v okresech Cheb, Karlovy
Vary a Sokolov.

Regionální stavební sdružení
Karlovy Vary

již 17 let probíhá přehlídka a soutěž „STAVBY
KARLOVARSKÉHO KRAJE“. Za uplynulých 17 ročníků
jsme zveřejnili již 469 nových a někdy i méně známých
realizací a projektů.
V letošním roce Vás chceme přizvat k účasti
na pokračování soutěže a to na 18. ročníku. Věříme, že
i letos bude tato nosná akce v rámci Dnů stavitelství
a architektury Karlovarského kraje 2018 pro řadu
firem a institucí přitažlivá.
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Proto pokud jste se podíleli v předchozích
TŘECH LETECH na zajímavé REALIZACI, či
v předchozích pěti letech na zajímavém
PROJEKTU stavby, určitě se přihlaste.

Vítěz nejlepší stavby Karlovarského kraje bude mít
možnost účasti v celostátní soutěži Stavba roku
za snížený poplatek.
V roce 2018 opět zařazujeme soutěž o nejlepšího
projektanta a nejlepšího stavbyvedoucího, kteří
budou vybráni z přihlášených staveb a projektů.
Zároveň si nenechte ujít nižší poplatek 8 500,- Kč
(bez DPH) za včasné přihlášení stavby či projektu
do uzávěrky, která byla stanovena na 20. 3. 2018.
Do tohoto data stačí stavbu pouze závazně přihlásit,
protože splatnost registračního poplatku i uzávěrka
pro dodání podkladů je až do 20. 4. 2018. Do tohoto
termínu lze stavby dodatečně přihlásit za poplatek
9 500,- Kč (bez DPH).
» prezentace
a hlasování
na webových
stránkách
» výstava prezentačních panelů
před na nádraží
ČD v Chebu
» společenský
večer v Karlovarském městském
divadle

Průběh soutěže:

Závazná přihláška:

Přihlášené realizace staveb a projekty (dále jen stavby) budou z dodaných
podkladů dle Technických podmínek účasti* počítačově zpracovány
a od 16. 5. 2018 budou zveřejněny na internetu na adrese www.
stavbykarlovarska.cz. Dále budou vystaveny na panelech od 24. 5.
2018 na veřejném místě v Karlovarském kraji. Všechny přihlášené stavby
budou jednotně zpracovány a prezentovány a na základě této prezentace
budou vybrány nejlepší stavby bez omezení jejich charakteru, či účelu.
Výběr nejlepších staveb bude probíhat na dvou úrovních:

Přihlašovatel:

1. Hodnocení odbornou porotou - jmenovanou vyhlašovateli soutěže,
která bude stavby hodnotit podle těchto kriterií:
• společenský dlouhodobý význam stavby,
• celkový architektonický výraz díla, začlenění stavby do daného
prostředí,
• složitost díla, náročnost projektového řešení, náročnost
koordinací.

web:

adresa:

IČ / DIČ:

kontaktní osoba:
mobil:

2. Výběr nejlepšího projektanta a nejlepšího stavbyvedoucího bude
proveden samostatně a nezávisle na umístění staveb a projektů.

e-mail:

3. Veřejné internetové hlasování - kdy každý občan bude mít možnost
se vyjádřit k prezentovaným stavbám prostřednictvím webových
stránek, a to až do uzávěrky soutěže, která je stanovena na 8. 6. 2018
do 16:00 hod.
Z těchto dvou úrovní pak vznikne výběr nejlepších staveb, které budou
8. 6. 2018 prezentovány na společenském večeru Dnů stavitelství
a architektury Karlovarského kraje. Samostatně bude udělena cena
hejtmanky Karlovarského kraje a cena primátora města Karlovy Vary.
Cenu udělí i starosta Sokolova a/nebo Chebu, pokud v jejich příslušném
regionu budou přihlášeny tři a více staveb. Ocenění získá rovněž nejlepší
projektant a nejlepší stavbyvedoucí. Výsledky soutěže budou zveřejněny
9. 6. 2018 na výstavních panelech, dále pak v regionálním i v odborném
tisku a také na internetu na adrese www.stavbykarlovarska.cz. Všechny
panely budou následně prezentovány na putovní výstavě na radnicích
větších měst. Po skončení této putovní výstavy si je mohou převzít
přihlašovatelé staveb pro účely jejich vlastní prezentace.

Přihlašuje:

REALIZACI STAVBY

PROJEKT

Název stavby:
místo stavby:
© 2018/01 - Gitech • Jiří Herian - www.gitech.cz

Vážení přátelé,

charakter stavby:
datum dokončení
/ kolaudace:
období realizace
(zpracování projektu):
osoba odpovědná za
podklady a korektury:
mobil:
e-mail:

Vyplněnou závaznou přihlášku včetně souhlasu všech účastníků výstavby (na druhé straně) zašlete na adresu pořadatele:
Regionální stavební stružení Karlovy Vary
Stará Kysibelská 45
360 09 Karlovy Vary

