Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov súťaže :
Uvítací monument mesta Dudince
2. Identifikácia vyhlasovateľa :
Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Dudince, Kúpeľná 109, 962 71 Dudince
spracovateľ súťažných podmienok: Mgr. Zdenka Záchenská, 0917810274, tikdudince@gmail.com
overovateľ súťažných návrhov: Ing. Danica Rajčanová, tel.: +421 918 936 315,
e-mail: danica.rajcanova@dudince-mesto.sk
Monika Sliacka, tel.:+4210917071445, podatelna@dudince-mesto.sk
3. Stručný opis predmetu súťaže :
Predmetom - Cieľom verejnej anonymnej kombinovanej súťaže návrhov „Uvítací monument mesta
Dudince“ je architektonicko-výtvarné riešenie uvítacieho monumentu ako vstupného akcentu na vstupe do
mesta Dudince. Idea realizácie tohto zámeru spočíva vo vyriešení vstupného pútača, ktorý sa má nachádzať
v strategickom priestore mesta z hľadiska jeho umiestnenia a významu. a výber spracovateľa projektovej
dokumentácie predmetného diela. Na základe rozhodnutia a odporúčania poroty a výsledku priameho
rokovacieho konania bude uzavretá zmluva o dielo.
4. Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia: kombinovaná architektonicko-výtvarná, projektová súťaž návrhov s udelením cien
podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná, bez obmedzenia počtu účastníkov
podľa počtu kôl: jednokolová
5. Podmienky účasti v súťaži :
Autorizácia podľa §3 a §4 a §5 odseku 1 písm. a) zákona 138/1992 Zb. a splnenie podmienok osobného
postavenia uchádzača podľa §32 a §34 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov :
Súťažné podmienky a podklady budú zverejnené na nahliadnutie na internetovej stránke Slovenskej komory
architektov www.komarch.sk a od 10.01.2017 budú k dispozícii na nahliadnutie na internetovej stránke
OOCR Dudince www.dudince.sk a Mesta Dudince www.dudince-mesto.sk. Priamo je možné do nich
nahliadnuť u Mgr. Zdenka Záchenská, OOCR Dudince, Kúpeľná 109, 962 71 Dudince, v pracovných dňoch
v čase od 09:00 do 15:00 hod, tel.: +421 917 810 274
7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
www.dudince.sk , www.komarch.sk , www.dudince-mesto.sk. a osobitne listom každému hodnotenému
súťažiacemu. Obdobne bude oznámený termín a miesto konania výstavy (do troch mesiacov od ukončenia
súťaže)
8. Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena : 600 euro; 2. cena: 360 euro; 3. cena : 240 euro, odmeny sa neudeľujú, režijné náklady sa
neuhrádzajú. Porota si vyhradzuje právo prerozdeliť ceny .
9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže:
10.01.2017
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov:
do 14.02.2017
Termín podávania žiadostí o vysvetlenie:
do 17.02.2017
Termín odovzdania návrhov:
do 21.02.2017 do 15:00
Dátum otvárania súťažných návrhov
22.02.2017
Termín zadadnutia poroty a vyhodnotenie súťaže
27.02.2017
Lehota na preplatenie cien a odmien:
15.03.2017
10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
1. PaedDr. Dušan Strieborný
nezávislí na vyhlasovateľovi:
2. prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD., AA
3. Ing. arch. Patrícia Kvasnicová, AA
4. doc. akad. soch. Milan Lukáč,
5. Ing. arch. Viktor Malinovský, AA
Náhradníci poroty:
nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. Jakub Melicherčík, AA
závislí na vyhlasovateľovi:
2. Mgr. Michal Cmarko

11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Ide o postup v zmysle § 119 - § 125 /súťaž návrhov/ zákona o verejnom obstarávaní ako architektonickovýtvarná verejná súťaž pre neobmedzený počet účastníkov vedúci k zadaniu zákazky na poskytnutie služby
postupom podľa § 81 písm. h) a § 116 ods. 1), písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Víťaz súťaže získa
právo na poskytnutie služby – spracovanie PD Uvítací monument mesta Dudince.
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :

Overenie SKA: KA-697/2016

zo dňa 16.12.2016

