Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov súťaže:
Rekonštrukcia a dostavba objektu Domu kultúry Dúbravka
2. Identifikácia vyhlasovateľa:
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA
spracovateľ súťažných podmienok: Mgr. Dušan Vajaš tel.: +421 903 899 349 E-mail:
dusan.vajas@tendersolution.sk, odb. spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie, reg. č.
sekretár súťaže: Ing. Marek Kollár tel.: +421 905 665 324 E-mail: dkd.sutaz@gmail.com
overovateľ súťažných návrhov: Romana Tanglmayerová, E-mail: tanglmayerova@dubravka.sk
3. Stručný opis predmetu súťaže :
Predmetom súťaže je architektonický návrh rekonštrukcie a dostavby objektu Domu kultúry Dúbravka.
Účelom súťaže je vyhľadať optimálne riešenie rekonštrukcie a dostavby Domu kultúry v zmysle
požiadaviek Vyhlasovateľa.
4. Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia: architektonická
podľa účelu: projektová
podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná
podľa počtu kôl : jednokolová
5. Podmienky účasti v súťaži :
Kvalifikácia v predmete súťaže. Autor alebo v súťažnom kolektíve aspoň jeden autor musí byť
autorizovaný architekt podľa § 4 alebo stavebný inžinier podľa § 5 ods.1) písm.a) a ods.2)
písm.b)1.,2.zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov.
6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov :
Internerová stránka vyhlasovateľa: www.dubravka.sk
7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
www.dubravka.sk
8. Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena: 5000 euro; 2. cena: 3000 euro; 3. cena: 2000 euro
9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže: 08.03.2017
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : do 13.03.2017 do 10.00 hod.
Termín odovzdania návrhov: do 21.04.2017 do 10.00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: do 25.04.2017
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 28.04.2017
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 17.05.2017
10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty:
Závislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Pavel Gašparovič – predseda poroty
vedúci Oddelenia územného rozvoja a životného prostredia

2. Ing. arch. Martin Stohl,
Komisia územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít
3. Ing. Mgr. Peter Illý
Komisia územného rozvoja, výstavby, dopravy a podnikateľských aktivít
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
4. Ing. arch. Jela Plencnerová
Autorizovaný architekt
5. Ing. arch. Pavol Zibrin
Autorizovaný architekt
6. Ing. arch. Andrej Drgoňa
Autorizovaný architekt
7. Ing. arch. Vladimír Torda
Autorizovaný architekt
Náhradníci:
Závislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Milan Beláček
Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia
2. RNDr. Martin Zaťovič
starosta mestskej časti Dúbravka
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
3. Ing. Andrea Lišková
Autorizovaný stavebný inžinier
4. Ing. Peter Cibulka
Autorizovaný stavebný inžinier
Experti poroty : (predbežne Ing. arch. Imrich Ehrenberger) ( nie sú ustanovení, porota môže prizvať
experta podľa potreby)
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Ide o postup v zmysle §847 až §849 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov ako architektonická verejná súťaž pre neobmedzený počet účastníkov vedúci k zadaniu
zákazky na poskytnutie služby postupom podľa § 81 zákona o verejnom obstarávaní. Víťaz súťaže získa
právo na poskytnutie služby – spracovanie súťažného návrhu.
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
KA-153/2017 zo dňa 07.03.2017

