Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov súťaže :
Obnova časti Námestia slobody v Prievidzi
2. Identifikácia vyhlasovateľa :
Mesto Prievidza, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza
spracovateľ súťažných podmienok : Ing. arch. Milan Chmura
sekretár súťaže : Ing. Roman Veselý, tel.: 046/5179614 e-mail: roman.vesely@prievidza.sk.
overovateľ súťažných návrhov : Mgr.art. Roman Gatial
3. Stručný opis predmetu súťaže :
Predmetom súťaže je získať najvhodnejšiu koncepciu obnovy časti Námestia slobody v Prievidzi.
Účelom súťaže je, aby autor najlepšej koncepcie dopracoval ďalšie stupne projektovej dokumentácie pre
realizáciu obnovy časti námestia.
4. Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia : 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 :
súťažné podmienky a súťažné podklady - www.prievidza.sk alebo MsÚ Prievidza, Hviezdoslavova 3, Referát
územného. plánovania, Ing. Roman Veselý, č.dv. 516
7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
www.prievidza.sk
8. Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena : 1000 euro; 2. cena : 600 euro; 3. cena : 400 euro
Odmeny sa neudeľujú, ani režijné náklady. Porota si vyhradzuje právo prerozdeliť ceny.
9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže:07.08. 2013
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : do 07.10. 2013 do 11.00 hod.
Termín odovzdania návrhov: do 25.10. 2013 do 13.00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 05.11. 2013
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: 08.11. 2013
Lehota na preplatenie cien a odmien: 08.12.2013
10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty:
- závislí na vyhlasovateľovi:
JUDr. Katarína Macháčková
MVDr. Norbert Turanovič
Roman Hlaváč
Mgr. art. Roman Gatial
Mgr. Edita Mrázová
- nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Jaroslav Janes
Ing. arch. Jozef Šoltés.
Náhradníci poroty:
- závislí na vyhlasovateľovi : nie sú
- nezávislí na vyhlasovateľovi : nie sú
Experti poroty : nie sú ustanovení, porota môže prizvať experta podľa potreby.
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. Víťaz súťaže získa právo na poskytnutie služby – spracovanie
návrhu obnovy časti Námestia slobody v Prievidzi.
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
Overenie zo 16. júla 2013 čísloKA-427/2013

