Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov súťaže:
Námestie Andreja Hlinku s parkom
2. Identifikácia vyhlasovateľa:
Mesto Žlina, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
spracovateľ súťažných podmienok: Ing. arch. Julia Durdyová,
sekretár súťaže:
Ing. arch. Julia Durdyová, tel.: 041 / 7063 112,
e-mail: julia.durdyova@zilina.sk
overovateľ súťažných návrhov:
Mgr. Katarína Zahradníková, Ing. arch. Katarína Chromcová,
Ing. Ivana Fiťmová
3. Stručný opis predmetu súťaže:
Predmetom - cieľom tejto kombinovanej urbanisticko-krajinárskej súťaže je získanie návrhov najvhodnejšieho
využitia verejného mestského priestranstva – námestia s parkom – Sadom SNP a výber spracovateľa štúdie
prestavby námestia Andreja Hlinku s Farskými schodmi a Sadu SNP na základe rozhodnutia a odporúčania
poroty a výsledku priameho rokovacieho konania uzavretie zmluvy o dielo.
4. Druh súťaže:
podľa predmetu riešenia: kombinovaná urbanisticko-krajinárska súťaž návrhov s udelením cien
podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná
podľa počtu kôl: jednokolová
5. Podmienky účasti v súťaži:
Autorizácia podľa § 3, § 4 a § 4a zákona č.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 pomôcky budú zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania, na nahliadnutie na internetovej stránke Slovenskej komory architektov www.komarch.sk a od 02.01.2017 budú k dispozícii na nahliadnutie na internetovej stránke Mesta Žilina www.zilina.sk. Priamo je možné do nich nahliadnuť u Ing.
arch. Júlii Durdyovej na MsÚ Žilina, v pracovných dňoch v čase od 800 – 1400 hod.
7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov:
www.zilina.sk, www.komarch.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: 3 000 €; 2. cena: 1 800 €; 3. cena: 1 200 €; odmeny spolu do výšky max. 1 200 €, režijné náklady sa
neuhrádzajú. Porota si vyhradzuje právo prerozdeliť ceny a odmeny
9. Lehoty súťaže:
Dátum vyhlásenia súťaže: 02.01.2017
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov: do 27.01.2017 do 1400 hod.
Termín odovzdania návrhov: do20.02.2017 do 1400 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 27-28.02.2017
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 28.03.2017
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 09.05.2017
10. Zloženie poroty:
Riadni členovia poroty: závislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. Jozef Oswald
2. Ing. Anabela Riljaková
nezávislí na vyhlasovateľovi: 3. doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., AA
4. Ing. arch. Viera Šottníková
5. Ing. arch. Ferdinand Buček
6. Ľubomír Závodný, AA
7. Ing. Helena Sarvašová, AKA
Náhradníci poroty:
nezávislí na vyhlasovateľovi: 1. Ing. arch. Ľubica Brunová, AA
2. Ing. arch. Lucia Streďanská
závislí na vyhlasovateľovi:
3. Ing. arch. Alena Rihalová
4. Mgr. Jozef Skukálek
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Ide o postup v zmysle § 119 - § 125 (súťaž návrhov) zákona o verejnom obstarávaní ako urbanisticko-krajinárska 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 – štúdie prestavby nám. Andreja Hlinku s Farskými schodmi a Sadu SNP.
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov:
Overenie SKA: KA-803/2016 zo dňa 20.12.2016.

