Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov súťaže : Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove.
2. Identifikácia vyhlasovateľa :
Názov, adresa: Mesto Leopoldov, Hlohovecká cesta 104/2, 920 41 Leopoldov
spracovateľ súťažných podmienok: Martin Daniš. tel.: +421904821118 E-mail:danis@vosk.sk
sekretár súťaže: Martin Daniš tel.: +421904821118 E-mail: danis@vosk.sk
overovateľ súťažných návrhov: Branislav Šarmír tel.: +421902774777 E-mail:sarmir@vosk.sk
3. Stručný opis predmetu súťaže :
Predmetom súťaže je architektonicko-urbanistické riešenie prestavby objektu kina na kultúrne centrum
spolu s úpravou priľahlých priestorov.
Účelom súťaže je výber najlepšieho riešenia prestavby objektu kina na kultúrne centrum spolu s úpravou
priľahlých priestorov.
4. Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia: architektonická
podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná
podľa počtu kôl : jednokolová
5. Podmienky účasti v súťaži :
Návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti architekta podľa § 4 resp. inžiniera podľa §
5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej
adresy účastníka. Účastník preukáže splnenie tejto podmienky predložením čestného vyhlásenia (vzor
čestného vyhlásenia je prílohou č. 16 súťažných podmienok). V priamom rokovacom konaní, ktoré
vyhlasovateľ vykoná s účastníkom, ktorého návrh porota vyhodnotí ako víťazný, bude vyhlasovateľ
požadovať od záujemcu preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia v zmysle ust. § 32
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) a spôsobom uvedeným v ZVO. Spolu so súťažným návrhom účastník v obálke
„Autor“ predloží vyhlasovateľovi čestné vyhlásenie, že v čase uskutočňovania priameho rokovacieho konania
bude spĺňať podmienky účasti osobného postavenia podľa ustanovení ZVO (vzor čestného vyhlásenia je
prílohou č. 16 súťažných podmienok).

6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok :
Profil verejného obstarávateľa na www.uvo.gov.sk; www.sutazleopoldov.sk
7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
Profil verejného obstarávateľa na www.uvo.gov.sk; www.sutazleopoldov.sk
8. Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena: 4000 euro; 2. cena: 2500 euro; 3. cena: 1500 euro
Odmeny sa neudeľujú, ani režijné náklady. Porota si vyhradzuje právo rozhodnúť aj o neudelení niektorej
z cien, prípadne o inom rozdelení cien. Takéto rozhodnutie porota písomne odôvodní.
9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže: 21.03.2017
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : do 06.07.2017 do 15:00 hod.
Termín odovzdania návrhov: do 06.07.2017 do 15:00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: do 11.07.2017
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 17.07.2017
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 2 mesiacov od vyhlásenia výsledkov
10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty:
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Irakli Eristavi - autorizovaný architekt SKA, hlasovaním poroty určený predseda poroty
Ing. arch. Petr Lešek - autorizovaný architekt ČKA
Ing. arch. Benjamín Brádňanský - autorizovaný architekt SKA
Závislí na vyhlasovateľovi:
Mgr. Terézia Kavuliaková - primátorka

Ing. Róbert Gergič - poslanec MZ
Náhradníci poroty:
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Ondrej Marko – autorizovaný architekt SKA
Závislí na vyhlasovateľovi:
2. Ing. arch. Matej Jančár - poslanec MZ
Náhradníci sa budú zúčastňovať na rozhodovaní poroty s poradným hlasom. Ak je neprítomný člen
poroty, stáva sa náhradník členom poroty. Náhradníci sú uvedení v poradí, v akom nahradia
neprítomného člena poroty.
Riadneho člena poroty závislého na vyhlasovateľovi môže nahradiť osoba spomedzi náhradníkov
závislých i nezávislých na vyhlasovateľovi, a to podľa poradia. Člena poroty nezávislého na
vyhlasovateľovi môže nahradiť len osoba spomedzi náhradníkov nezávislých na vyhlasovateľovi, a to
podľa poradia.
Experti poroty:
Stanislav Piovarči - poslanec MZ
JUDr. Milan Gavorník - poslanec MZ, bývalý primátor
Mgr. Janka Jančárová - investičný referent MsÚ
Ing. Kristína Bajtalová - referent správy pre projekty, kultúru a mládež
Ing. Ján Kubovčák - rozpočtár
Vyhlasovateľ súhlasí s tým aby si porota na vyhodnotenie špecifickej otázky prizvala na zasadnutie a aby
si vypočula stanovisko znalca alebo iného odborníka (aj mimo vyššie uvedených). Prizvaný znalec alebo
iný odborník má len poradný hlas a nesmie sa zúčastniť rozhodovania o poradí návrhov.
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Ide o postup v zmysle § 119 - § 125 /súťaž návrhov/ ZVO ako architektonická súťaž podľa § 1 ods.
1 písm. a) vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z.z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o druhoch súťaží návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného
inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty, pre neobmedzený počet
účastníkov vedúci k zadaniu zákazky na poskytnutie služby. Vyhlasovateľ sa zaväzuje po ukončení
súťaže rokovať o zadaní zákazky s víťazným účastníkom; od účastníkov sa vyžaduje autorizácia na
predmet súťaže.
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
Súťažné podmienky boli prerokované a odsúhlasené porotou na ustanovujúcom zasadnutí poroty,
konanom dňa10.05.2016. SKA súťažné podmienky overila dňa 17.03.2017, Overenie č. KA169/2017.

