Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov súťaže:
SEZÓNNE STÁNKY MESTA BRATISLAVY NA HLAVNOM NÁMESTÍ, FRANTIŠKÁNSKOM NÁMESTÍ A
PRIMACIÁLNOM NÁMESTÍ
2. Identifikácia vyhlasovateľa:
Hlavné mesto SR Bratislava v zastúpení Hlavnej architektky Ingrid Konrad
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
tel.: 02/593 564 11
E-mail: architekt@bratislava.sk
sekretár súťaže: Ing. arch. Katarína Jägrová tel.: 02/593 565 05 E-mail: jagrova@bratislava.sk
overovateľ súťažných návrhov : Mgr. Zuzana Dolinayová Kutlíková
3. Stručný opis predmetu súťaže:
Predmetom súťaže je vypracovať:
• atraktívny dizajn sezónnych stánkov (veľkonočný trh, vianočné trhy, sezónne trhy rôzneho charakteru),
hospodárny návrh ich konštrukčného, technického a materiálového riešenia a ich optimálna skladobnosť
po rozložení
• dizajn pultov a prístreškov na konzumáciu, vrátane odpadkových košov a prvkov osvetlenia,
hospodárny návrh konštrukčného, technického a materiálového riešenia a ich skladobnosť po rozložení
• návrh priestoru pre detský trh a tvorivé dielne
• návrh priestorovo účelného a dobre dostupného zázemia stánkov a ich napojenia na technickú
infraštruktúru
• optimálne umiestnenie mobilných WC v priestore Františkánskeho námestia, ich adekvátne
kompozičné usporiadanie a dizajn, vytvorenie navigačného systému odkazujúceho na ich umietsnenie,
vrátane ostatných hygienických bodov v okolí námestí ( toalety na Uršulínskej ulici, Starej radnici)
• komplexný návrh temporérneho osvetlenia v priestore - Hlavné, Františkánske a Primaciálne námestie
• overenie súčasnej pozície a návrh optimálnej polohy pódia a vianočného stromčeka voči celkovému
konceptu riešenia.
4. Druh súťaže:
podľa predmetu riešenia : architektonicko - dizajnérska
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 :
Súťaž bude vyhlásená na internetovej stránke Hlavného mesta SR Bratislavy www.bratislava.sk., v
Informáciách Slovenskej komory architektov a na jej internetových stránkach SKA www.komarch.sk, SAS
www.sasarch.sk, na internetovej stránke Urbion-u www.urbion.sk.
7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov:
Výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke Hlavného mesta SR Bratislavy
www.bratislava.sk., v Informáciách Slovenskej komory architektov a na jej internetových stránkach SKA
www.komarch.sk, SAS www.sasarch.sk, na internetovej stránke Urbion-u www.urbion.sk.
8. Ceny a odmeny, režijné náklady:
1. cena : 3 000 euro; 2. cena : 2 000 euro; 3. cena : 1 500 euro
Porota môže udeliť pre neocenené návrhy odmenu v max. výške 500 €, pričom celková čiastka k
rozdeleniu na odmeny je vo výške 1 500 €.
Náhrady za spracovanie návrhov sa neposkytujú. Všetky výdavky spojené so spracovaním návrhu a jeho
doručením organizátorom súťaže znášajú súťažiaci.
Súťažná porota môže rozhodnúť o inom rozdelení alebo neudelení cien alebo odmien v plnej výške.

9. Lehoty súťaže:
Dátum vyhlásenia súťaže: 19. 03. 2013
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : poštou do 30. 04. 2013, elektronicky na
www.bratislava.sk, www.komarch.sk, www.sasarch.sk, www.urbion.sk.
Termín odovzdania návrhov: do 30. 05. 2013 v úradných hodinách podateľne hl.mesta SR Bratislavy.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: do 06. 06. 2013
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 13. 06. 2013
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 60 dní od vyhlásenia výsledkov
10. Zloženie poroty:
Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Viera Kimerlingová, 1.námestníčka primátora
Ing. PhDr. Ľubomír Andrassy, riaditeľ kancelárie primátora
Ing. arch. Ingrid Konrad, Hlavná architektka
PhDr. Ivo Stassel, riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok
nezávislí na vyhlasovateľovi:
Mgr. Katarína Hubová, riaditeľka Slovenského centra dizajnu
Ing. arch. Ľubomír Boháč, architekt, Ateliér Art
Ing. arch. Matúš Vallo, architekt, Vallo Sadovsky Architects
Náhradníci poroty:
nezávislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Oliver Sadovský, architekt, Vallo Sadovsky Architects
Experti poroty :
Mgr. Milan Šípoš, vedúci oddelenia vnútornej správy Hl.mesta SR Bratislavy
Ing. Jozef Demovič, oddelenie vnútornej správy Hl.mesta SR Bratislavy
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Vyhlasovateľ sa zaväzuje vyzvať víťazného účastníka (podľa poradia zostaveného porotou na základe v
súťažných podmienkach určených kritérií hodnotenia) v zmysle § 58 ods. 1 písm. h) zákona o verejnom
obstarávaní na rokovacie konanie bez zverejnenia, ktorého výsledkom bude uzatvorenie zmluvy na
poskytnutie služieb t.j. zhotovenie realizačnej projektovej dokumentácie a autorský dohľad na predmet
obstarávania. Podrobné vymedzenie obchodných a zmluvných podmienok (ceny a jej tvorba, termíny a
pod.) na dodanie požadovaného predmetu obstarávania bude dohodnuté v rokovacom konaní bez
zverejnenia.
Súťaž bola pripravená a bude prebiehať ako súťaž návrhov s udelením cien podľa zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
vyhlášky č. 158/2006 Z. z. o súťažiach návrhov. Súťažné podmienky boli pred prvým úvodným
zasadnutím poroty predložené na odsúhlasenie a overenie Slovenskej komore architektov. Slovenská
komora architektov súťažné podmienky overila dňa 19. 03. 2013 Overenie č.: KA-154/2013 a zároveň
potvrdila menovanie zloženia poroty vrátane zástupcov za SKA.

