Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov súťaže :
Martin – SIM, verejná anonymná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov s udelením cien
2. Identifikácia vyhlasovateľa :
Mesto Martin
v zastúpení Útvarom hlavného architekta mesta Martin, Nám. S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin
spracovateľ súťažných podmienok:
Ing. Marta Kohútová odb. spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie, reg. č.:P0510-599-2007
Ing. arch. Viera Šottníková,
sekretár súťaže: Ing. arch. Viera Šottníková, tel.: 0903 442 191, 043/4204105, 0903 794 736
e-mail: sottnikova@martin.sk
overovateľ súťažných návrhov : Ing. arch. Zuzana Mendelová, Ing. Marta Kohútová
Ing. arch. Viera Šottníková
3. Stručný opis predmetu súťaže :
Predmetom - cieľom tejto urbanisticko-architektonickej súťaže je získať ideový návrh zásad rozvoja
a riešenia bývalého areálu SIM (sklady intendančného materiálu), ktorý ako nepotrebný majetok Armády
SR prešiel do majetku Mesta. Na základe výsledkov súťaže a na základe rozhodnutia a odporúčania
poroty bude vyhlasovateľ pred obstarávaním projektovej dokumentácie u víťaza obstarávať urbanistickú
štúdiu a štúdie jednotlivých objektov rokovaním o Zmluve o dielo.
4. Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia : urbanisticko-architektonická súťaž návrhov s udelením cien
podľa okruhu účastníkov : verejná anonymná
podľa počtu kôl : jednokolová
5. Podmienky účasti v súťaži :
Autorizácia v Slovenskej komore architektov a splnenie podmienok osobného postavenia uchádzača
podľa §26 zákona č. 25/2006 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 04.02.2013 budú k dispozícii na nahliadnutie na internetovej
stránke Urbion-u, www.urbion.sk , na internetovej stránke Mesta Martin www.martin.sk, v sekcii ÚHA
mesta Martin a na stránke Združenia urbanistov a územných plánovačov Slovenska www.zuups.sk.
Priamo je možné do nich nahliadnuť u Ing. arch. Viery Šottníkovej na Útvare hlavného architekta mesta
Martin, kancelária č. d. 427, 4. poschodie, v pracovných dňoch v čase od 800 – 1400 hod.
7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
www.martin.sk , www.komarch.sk , www.urbion.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 : 2 500 euro; 2. cena : 1 500 euro; 3. cena :1 000 euro, odmeny spolu do výšky max. 1 000 euro,
režijné náklady sa neuhrádzajú. Porota si vyhradzuje právo prerozdeliť ceny a odmeny
9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže: 04.02.2013
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : do 01.03.2013 do 1400 hod.
Termín odovzdania návrhov: do 15.04.2013 do 1500 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 17.04.2013
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 26.04.2013
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 30.06 .2013
10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
1. Mgr. Art. Róbert Dúbravec
nezávislí na vyhlasovateľovi:
2. prof. Ing. arch. Akad. arch. Ján Bahna
3. Ing. arch. Michal Gaj st.
4. prof. Ing. arch. Bohumil Kováč PhD.
5. Ing. arch. Martin Krupauer, Česká republika
6. Akad. arch. Dušan Voštenák
7. Ing. arch. Ľubomír Závodný
Náhradníci poroty:

nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Pavel Kropitz
2. Ing. arch. Dušan Maňák
závislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Pavol Jarab
2. Ing. arch. Denisa Valašková
Experti poroty: prof. Ing. Ján Čelko PhD. a porota môže prizvať ďalších expertov podľa potreby
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Ide o postup v zmysle § 103 - § 108 /súťaž návrhov/ zákona o verejnom obstarávaní ako ideová
urbanisticko-architektonická verejná súťaž pre neobmedzený počet účastníkov vedúci k zadaniu zákazky
na poskytnutie služby postupom podľa § 58 ods.1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní. Víťaz súťaže
získa právo na poskytnutie služby – spracovanie Urbanistickej štúdie Martin – SIM a štúdie jednotlivých
objektov v areáli SIM
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
Číslo KA-904/2012 zo dňa 10.12.2012

