Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov súťaže :
Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách
2. Identifikácia vyhlasovateľa :
Názov, adresa: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
spracovateľ súťažných podmienok: 2021 s.r.o., Ing. arch. Peter Lényi
tel.: +421 904 193 722 E-mail: peter.lenyi@2021.sk
sekretár súťaže: Ing. arch. Peter Lényi
tel.: +421 904 193 722 E-mail: peter.lenyi@2021.sk
overovateľ súťažných návrhov: Ing. arch. Ondrej Marko, Bc. Lenka Borecká, Ing. Eva Sokolová
tel.: +421 910 138 884 E-mail:.ondrej.marko@2021.sk
3. Stručný opis predmetu súťaže :
Predmetom súťaže je architektonicko-urbanisticko-krajinárske riešenie obnovy námestí v centre mesta
Malacky. Účelom súťaže je získanie návrhu riešenia predmetu súťaže.
4. Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia: architektonicko-urbanisticko-krajinárska
podľa účelu: projektová
podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná
podľa počtu kôl : dvojkolová
5. Podmienky účasti v súťaži :
Autorizácia v Slovenskej komore architektov v súlade s § 4, resp. § 4a, resp. autorizáciu Slovenskej
komory stavebných inžinierov podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a predpisov alebo
oprávnenie podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej
adresy účastníka a splnenie podmienok osobného postavenia uchádzača podľa §32 zákona č. 343/2016
o verejnom obstarávaní.
6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok :
Profil verejného obstarávateľa: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/zakazky/4138

7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
Profil verejného obstarávateľa na www.uvo.gov.sk; www.malacky.sk.
8. Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena: 6000 eur; 2. cena: 3600 eur; 3. cena: 2400 eur
1. odmena: 1500 €, 2. odmena: 1500 €
9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže:
17. 04 2018
Lehota na prevzatie súťažných podmienok a podkladov:
do 27. 06. 2018
Lehota na predkladanie súťažných návrhov v 1. kole:
do 27. 06. 2018, 15:00 hod.
Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. kole: 2. 07. 2018
Lehota na zaslanie výzvy účastníkom v 2. kole:
do 9. 07. 2018
Lehota na predkladanie súťažných návrhov v 2. kole:
do 25. 09. 2018, 15:00 hod.
Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. kole: 28. 09. 2018
Lehota na vyplatenie cien a odmien:
do 3. 11. 2018
10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
- JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
- Mgr. art. Branislav Škopek

primátor mesta Malacky
autorizovaný architekt SKA

nezávislí na vyhlasovateľovi:
- Ing. arch. Zbyněk Ryška
autorizovaný architekt ČKA
- Dipl. Ing. Arch. F.H. Hans-Michael Foldeak M. Sc. M.I.T., predseda poroty
- Ing. Michal Marcinov
autorizovaný krajinný architekt SKA

Náhradníci poroty:
nezávislý na vyhlasovateľovi:
- Ing. arch. Andrej Olah

autorizovaný architekt SKA

závislí na vyhlasovateľovi
- Ing. Milan Ondrovič, PhD.
Experti poroty : nie sú ustanovení, porota môže prizvať experta podľa potreby
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Do priameho rokovacieho konania bude vyzvaný účastník, ktorého návrh sa umiestni na 1. mieste.
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
dňa 17.04.2018 pod číslom KA-255/2018

