Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov súťaže :
MODERNIZÁCIA PEŠIEHO MOSTA RUŽOMBEROK - LIKAVKA
2. Identifikácia vyhlasovateľa :
Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok
spracovateľ súťažných podmienok: Ing. arch. Pavol Šrankota,
odb. spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie, Ing. Anna Beťková reg. č H0790-688-2011,.
sekretár súťaže: Ing. Paulína Opatřilová tel.: +421 44 431 44 56 E-mail: opatrilova@ruzomberok.sk
overovateľ súťažných návrhov : Ing. arch. Pavol Šrankota
3. Stručný opis predmetu súťaže :
Predmetom súťaže je vytvoriť nekomplikovaný jednoznačný návrh na modernizáciu pešieho mosta
tak aby obsahoval chodníky pre peších a cyklistov na stávajúcom mieste cez rieku Váh vo vysokej
estetickej urbanisticko – architektonickej kvalite riešenia. Modernizácia nevylučuje výstavbu úplne
nového mosta.
4. Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia : urbanisticko-architektonická
podľa okruhu účastníkov : verejná anonymná
podľa počtu kôl :
jednokolová
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 :
http://www.murk.sk/podklady/ (pri vstupe je potrebné zadať)
Pouzivatel: sutaz
Heslo: most2013rk
7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
www.ruzomberok.sk ,
8. Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena : 2000 euro; 2. cena : 1000 euro; 3. cena : 500 euro
Na odmeny a na prerozdelenie medzi neocenených účastníkov spĺňajúcich podmienky súťaže je stanovená
suma spolu 500euro. Porota si vyhradzuje právo prerozdeliť ceny.
9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže: 12.4.2013
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : do 15.5.2013 do 15.00 hod.
Termín odovzdania návrhov: do 17.6.2013 do 18.00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: do 20.6.2013
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 30.6.2013
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 30 dní od vyhlásenia výsledkov
10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Jozef Jurčo – Hlavný architekt mesta, podpredseda poroty
Ing. Miroslav Zuberec – 1. Zástupca primátora, predseda poroty
nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Miroslav Maťaščík
Ing. arch. Pavol Fischer
Ing. arch. Martin Bišťan
Náhradníci poroty:
nezávislý na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Monika Callová
závislí na vyhlasovateľovi
2. Ing. arch. Pavol Šrankota
Ďalší členovia bez práva vyhodnocovať ponuky
Ing. Marián Javorka – starosta obce Likavka, nezávislý člen
Ing. Michal Švento – stavebný úrad Likavka, nezávislý člen

11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Ide o postup v zmysle § 103 - § 108 /súťaž návrhov/ zákona o verejnom obstarávaní ako urbanistická
verejná súťaž pre neobmedzený počet účastníkov vedúci k zadaniu zákazky na poskytnutie služby
postupom podľa § 58 ods.1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní.
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
Číslo KA-219/2013 z 12.apríla 2013

