Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
• Názov súťaže :
Šaľa - Jozefov
2. Identifikácia vyhlasovateľa :
Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
spracovateľ súťažných podmienok:
Ing. arch. Viera Šottníková,
sekretár súťaže: Ing. arch. Viera Šottníková, tel.: +421903794736,
e-mail: viera.sottnikova@gmail.com
overovateľ súťažných návrhov: JUDr. Anna Torišková, Bc. Margita Simighová, Bc.
Veronika Jarošová
3. Stručný opis predmetu a účelu súťaže :
Predmetom - cieľom tejto kombinovanej urbanisticko-architektonickej súťaže je získanie
návrhov na riešenie športovo- rekreačného areálu Jozefov v Šali a výber spracovateľa
Urbanistickej štúdie a objemovo-zastavovacích štúdií požadovaných športovo-rekreačných
zariadení. Na základe rozhodnutia a odporúčania poroty a výsledku priameho rokovacieho
konania uzavretie zmluvy o dielo.
4. Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia: kombinovaná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov
podľa účelu: projektová, v ktorých sa vyhlasovateľ zaväzuje po ukončení súťaže rokovať
o zadaní zákazky s víťazným účastníkom súťaže; s udelením cien
podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná
podľa počtu kôl: jednokolová
5. Podmienky účasti v súťaži :
Autorizácia podľa §3 a §4 písm.c) 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 vo Vestníku verejného obstarávania, na
nahliadnutie na internetovej stránke Slovenskej komory architektov www.komarch.sk a od
25.04.2016 budú k dispozícii na nahliadnutie na internetovej stránke Mesta Šaľa
www.sala.sk. Priamo je možné do nich nahliadnuť u , Bc. Veroniky Jarošovej na MsÚ Šaľa,
v pracovných dňoch v čase od 800 – 1400 hod.
7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
www.sala.sk , www.komarch.sk , www.archinfo.sk ,vo Vestníku VO 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 : 4 000 euro; 2. cena: 2 400 euro; 3. cena : 1 600 euro, odmeny spolu do výšky max.
2 000 euro, režijné náklady sa neuhrádzajú. Porota si vyhradzuje právo prerozdeliť ceny a
odmeny
9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže: 25.4.2016
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov: do 10.06.2016 do 1400 hod.
Termín odovzdania návrhov: do17.06.2016 do 1400 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 21. – 22.06.2016
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 08.07.2016
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 15.09.2016
10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
• Ing. Jana Nitrayová
• Ing. arch. Imrich Pleidel, AA,
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nezávislí na vyhlasovateľovi:
• doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., AA, predsedníčka poroty,
• Ing. arch. Ľubomír Závodný, AA, podpredseda poroty,
• Ing. arch. Vladimír Jarabica, AA,
• Ing. arch. Patrícia Kvasnicová, AA,
• Ing. arch. Radovan Vranka, AA,
Náhradníci poroty:
nezávislí na vyhlasovateľovi:
• Ing. arch. Katarína Viskupičová, AA
• Ing. arch. Peter Moravčík,
• závislí na vyhlasovateľovi:
3. Ing. Elena Matajsová
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Ide o postup v zmysle § 119 - § 125 /súťaž návrhov/ zákona o verejnom obstarávaní ako
urbanisticko-architektonická 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 Urbanistickej štúdie Šaľa – Jozefov.
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
Overenie SKA: ....................zo dňa ..........................

2

