Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov súťaže :
URBANISTICKÁ ŠTÚDIA BAUM: Definovanie názoru a postupu pri riešení hlavných rozvojových tém
a popis metodického prístupu k spracovaniu
2. Identifikácia vyhlasovateľa :
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, 81499, Bratislava
spracovateľ súťažných podmienok: Magistrát hl. m. SR Bratislavy
sekretár súťaže: Marek Dinka....... tel.: 02-59356362........ E-mail: marek.dinka@bratislava.sk ................
overovateľ súťažných návrhov :
3. Stručný opis predmetu súťaže :
Predmetom súťaže je definovanie názoru a postupu pri riešení hlavných rozvojových tém prihraničného územia
mesta Bratislava a susediacich rakúskych obcí ako aj popis metodického prístupu k spracovaniu
územnoplánovacieho podkladu: UŠ BAUM

4. Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia : ideová urbanistická
podľa okruhu účastníkov : verejná anonymná
podľa počtu kôl : jednokolová
5. Podmienky účasti v súťaži :
Zúčastniť sa môžu jednotlivci a kolektívy bez obmedzenia s výnimkou osôb vylúčených zo súťaže
Osoby vylúčené zo súťaže:
Zo súťaže sú vylúčené osoby podľa § 105 zákona, ktoré
 sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní súťažných podmienok a na vyhlásení súťaže
 sú členmi alebo náhradníkmi súťažnej poroty, odbornými znalcami prizvanými súťažnou porotou alebo
pomocnými orgánmi súťažnej poroty,
 sú blízkymi osobami vylúčených osôb. Osoby vymenované v tomto odseku sa nemôžu zúčastniť ani so
súťažnými návrhmi mimo súťaž,

6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov :
Súťaž bude vyhlásená v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania, na internetovej adrese
Slovenskej komory architektov (SKA) www.komarch.sk, v informáciách SKA, www.archinet.sk a na internetovej
stránke vyhlasovateľa www.bratislava.sk

7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
Výsledky súťaže budú vyhlásené rovnakým spôsobom ako súťaž (bod 6.)

8. Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena : 3000 euro; 2. cena : 1800 euro; 3. cena : 1200 euro
Odmeny sa neudeľujú, ani režijné náklady.
9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže:09.05.2013
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov :neexistuje
Termín odovzdania návrhov:do 24.06..2013 do 10.00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 25.06.2013
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže:do 10 dní od konečného rozhodnutia poroty o poradí a udelení
cien a odmien
Lehota na preplatenie cien a odmien: neexistuje
10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Eva Balašová
Ing. arch. Vladimír Hrdý

nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Eleonóra Adamcová, CSc.
Mag. Alexandra Fischbach
Bgm. Gerald Handig

Mag. Simon Ortner
Ing. arch. Jana Zlámalová

Náhradníci poroty:
nezávislý na vyhlasovateľovi:
Dr. Harald Ladich
Bgm. Gerhard Schödinger
DI Andreas Weiss.

závislí na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Jela Plencnerová

Experti poroty : zatiaľ nie sú
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Výsledok hodnotenia a zostavené poradie súťažných návrhov bude pre vyhlasovateľa – verejného obstarávateľa
záväzné. Uchádzač, ktorého súťažný návrh sa umiestni na prvom mieste, bude vyzvaný na rokovanie o
podmienkach zmluvy predloženej spolu s návrhom ceny. V prípade, ak uchádzač neposkytne súčinnosť pri
uzatváraní zmluvy v zmysle § 45 platného znenia zákona, verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie o podmienkach
zmluvy druhého v poradí, prípadne aj tretieho v poradí v súlade so zákonom..

12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
KA-230/2013

