Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov súťaže:
Koncepcia Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom
2. Identifikácia vyhlasovateľa:
Názov, adresa Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská ul. 434/9,
Spracovateľ súťažných podmienok: Ing. arch. Andrej Alexy e-mail: office@alexyandalexy.sk
sekretár súťaže: Ing. Juraj Híreš tel: 042/4455 751 e-mail: juraj.hires@dubnica.eu
overovateľ súťažných návrhov: Ing. arch. Andrej Alexy e-mail: office@alexyandalexy.sk
3. Stručný opis predmetu súťaže:
Predmetom súťaže je ideový urbanistický návrh priestorového a funkčného usporiadania
územia mesta Dubnica nad Váhom. Účelom súťaže je:- získať najlepší urbanistický návrh
usporiadania územia mesta a jeho rozvoja ako aj najlepšie podnety pre metodiku územného
plánu - získať spracovateľa územného plánu mesta Dubnica nad Váhom, ktorého súťažný
návrh vyhodnotí porota ako najlepší spomedzi všetkých hodnotených návrhov.
4. Druh súťaže:
podľa predmetu riešenia: urbanistická
podľa účelu: projektová
podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná
podľa počtu kôl: jednokolová
5. Podmienky účasti v súťaži:
Doklad o autorizácii - odtlačok autorizačnej pečiatky aspoň jedného z autorov podľa §4
zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Súťažiaci doloží doklad o tom, že
spracoval sám, alebo v autorskej zodpovednej spolupráci, aspoň jeden územný plán obce až
po fázu jeho schválenia a vyhlásenia jeho záväznej časti vo všeobecnom záväznom nariadení
obce.
6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok:
Súťažné podmienky sú sprístupnené na webových adresách: www.komarch.sk,
www.dubnica.sk, www.archinfo.sk. Súťažné podmienky a pomôcky si môžu súťažiaci
stiahnuť zo stránky Mestského úradu Dubnica nad Váhom www.dubnica.sk
7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov:
Vyhlasovateľ upovedomí o výsledkoch súťaže všetkých účastníkov písomne.
Výsledky súťaže budú sprístupnené na webových adresách: www.komarch.sk, www.dubnica.sk,
www.archinfo.sk. . Po skončení súťaže vyhlasovateľ usporiada výstavu. Miesto a termín
výstavy a dátum konania vernisáže bude včas oznámené všetkým súťažiacim.
8. Ceny a odmeny, režijné náklady:
1.cena: 2 500,-€ 2. cena: 1 500,-€ 3. cena: 1 000,-€
Odmeny spolu do výšky max. 1 000,-€, režijné náklady sa neudeľujú, porota môže výšku
udelených cien upraviť, avšak celková suma určená na ceny je neprekročiteľná.
9. Lehoty súťaže:
Dátum vyhlásenia súťaže: 30. 06. 2017
Termín odovzdania návrhov:
10. 10. 2017 do 14.00 hod
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 23. 10. 2017
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 10 dní od konečného rozhodnutia poroty
Lehota na preplatenie cien a odmien:
do 31. 11. 2017

10. Zloženie poroty:
Riadni členovia poroty:
nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Jan Komrska, CSc
2. Ing. arch. Štefan Moravčík
3. Ing. arch. Pavel Kropitz
4. Ing. arch. Bohuslav Pernecký
závislí na vyhlasovateľovi:
5. Ing. arch. Ľubomír Bútora
Náhradníci poroty:
nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. Jozef Čupák
2. Ing. arch. Martin Baloga
závislí na vyhlasovateľovi:
3. Mgr. Ivana Tepličková
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Na základe výsledku súťaže bude vyhlasovateľ viesť priame rokovacie konanie v zmysle § 81
zákona č.343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní s účastníkom, ktorého návrh vybrala porota
ako víťazný, k podaniu ponuky na spracovanie ÚPN. V prípade viacerých víťazných návrhov,
sa vyhlasovateľ zaväzuje rokovať so všetkými účastníkmi, ktorých návrhy boli porotou
vybrané ako víťazné (§81 písm. h) zákona).
12. Overenie súťaže Slovenskou komorou architektov:
Slovenská komora architektov súťažné podmienky overila dňa 27.6. 2017 Overenie č.: KA338/2017.

