Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov súťaže :
Rekonštrukcia areálu Múzea Antická Gerulata - Bratislava-Rusovce v kontexte urbánneho prepojenia
2. Identifikácia vyhlasovateľa :
Hlavné mesto SR Bratislava v zastúpení Hlavnej architektky Ingrid Konrad
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
spracovateľ súťažných podmienok:
Ing. arch. Soňa Tóthová, Kancelária HA, Hlavné mesto SR Bratislava
sekretár súťaže: Ing.arch. Soňa Tóthová tel.: +421 907 725 480 E-mail:architekt@bratislava.sk
overovateľ súťažných návrhov : Ing. arch. Kataría Jägrová
3. Stručný opis predmetu súťaže :
Predmetom súťaže je vytvorenie atraktívneho, moderného areálu Múzea Antická Gerulata, ktorý
predstavuje unikátnu zbierku nevyčísliteľnej hodnoty svetového kultúrneho významu a pripravuje sa na
zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
4. Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia : ako ideová urbanisticko-architektonická
podľa okruhu účastníkov : verejná anonymná
jednokolová
podľa počtu kôl :
5. Podmienky účasti v súťaži :
Autorizácia v Slovenskej komore architektov a splnenie podmienok osobného postavenia uchádzača
podľa §26 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní.
6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov :
Osobne do 21.12.2012, 12:00 h na adrese:
Kancelária HA, Hlavné mesto SR Bratislava, Uršulínska 6, 814 99 Bratislava
Elektronicky:
stránky Hlavného mesta SR Bratislavy www.bratislava.sk, Slovenskej komory architektov
www.komarch.sk, SAS www.sasarch.sk a Urbion-u www.urbion.sk do 01. 02. 2013 do 12:00 h
7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
Lehota oznámenia výsledkov súťaže sa stanovuje na dobu troch pracovných dní od rozhodnutia poroty o
poradí a udelení cien, lehota na nahliadnutie do súťažných návrhov súťažiacim sa stanovuje na dobu
siedmich pracovných dní od oznámenia výsledkov súťaže.
Dátum otvorenia verejnej výstavy (zverejnenia) súťažných návrhov sa stanovuje najneskôr na dobu do
troch mesiacov od vyhlásenia výsledkov súťaže. O mieste bude každý súťažiaci informovaný spôsobom,
ako bola vyhlásená súťaž.
8. Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena : 2 000 euro; 2. cena : 1 000 euro; 3. cena : 500 euro
Odmeny sa neudeľujú, ani režijné náklady. Porota si vyhradzuje právo prerozdeliť ceny
9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže: 11.12.2012
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov osobne : do 21.12.2012 do 12.00 hod.
Termín zverejnenia súťažných podmienok a podkladov elektronicky : do 1.2.2013 do 12.00 hod.
Termín odovzdania návrhov: do 11.3.2013 do 15.00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: do 15.3.2013
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 20.3.2013
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 60 dní od vyhlásenia výsledkov
10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Ingrid Konrad, Hlavná architektka Hl. mesta SR Bratislavy
nezávislí na vyhlasovateľovi:
PhDr. Oľga Gáfriková, prednostka miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rusovce

Ing. arch. Ľubomír Závodný, 1. podpredseda Slovenskej komory architektov
Doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., FA STU Bratislava
Ing. arch. Pavol Ižvolt, PhD., Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Náhradníci poroty:
závislí na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Lívia Barutová, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, oddelenie ORM
Experti poroty :
PhDr. Jaroslava Schmidtová, Múzeum mesta Bratislavy - Múzeum Antická Gerulata
Bratislava-Rusovce
Ing. arch. Ľubica Pinčíková, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
PhDr. Karel Prášek, Krajský pamiatkový úrad Bratislava
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Na základe výsledkov súťaže vyhlasovateľ vyzve autora/autorov víťazného súťažného návrhu na podanie
ponuky na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie a projektu pre stavebné povolenie.
Predpokladom podpísania Zmluvy o dielo je výsledok rokovacieho konania bez zverejnenia a splnenie
zákonných podmienok, ktoré musí vyzvaný účastník dokladovať v súlade s §§ 26 – 28 zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Konkrétne doklady, ktoré musí vyzvaný účastník na rokovacie konanie bez zverejnenia verejnému
obstarávateľovi – vyhlasovateľovi súťaže predložiť, budú uvedené vo výzve na účasť v rokovacom konaní
bez zverejnenia. Účastník rokovacieho konania bez zverejnenia musí spĺňať aj kvalifikačné predpoklady o
odbornej spôsobilosti - autorizácii potrebnej pre spracovanie ÚPD v súlade
s § 32 ods. 7) zákona č.
25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V prípade vzájomnej nezhody má porota právo rokovať s autormi ďalších ocenených návrhov o
zmluvných podmienkach na spracovanie projektovej dokumentácie.
Na základe rozhodnutia a odporúčania poroty budú výsledky súťaže návrhov viesť k uzavretiu Zmluvy o
dielo na spracovanie Územného plánu zóny. Predpokladom podpísania Zmluvy o dielo je výsledok
rokovacieho konania bez zverejnenia a splnenie zákonných podmienok potrebných pre projektovú činnosť
pri zachovaní autorských práv súťažiacich. Vyhlasovateľ si na základe výsledkov rokovacieho konania
bez zverejnenia vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu zo žiadnym zo súťažiacich.
.
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
KA-874/2012 zo dňa 23. 11. 2012

