Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov súťaže :
Verejné viacpodlažné parkovisko na Ul. Rastislavovej JUH III, Poprad
2. Identifikácia vyhlasovateľa :
Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad
v zastúpení: Ing. Jozef Švagerko, primátor mesta
vo veciach technických a súťaže: Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík, 0910/890 276, luboslav.mlynarcik@msupoprad.sk
spracovateľ súťažných podmienok: Ing. arch. Martin Baloga, PhD.
odborný konzultant súťažných podmienok: Ing. Slavomír Božoň
sekretár súťaže: Ing. arch. Tibor Schmidt, 052/716 72 74, tibor.schmidt@msupoprad.sk
3. Stručný opis predmetu súťaže :
Predmetom súťaže je získanie najlepšieho architektonicko-konštrukčného návrhu, ktorý okrem kvalitného
dispozičného riešenia, konštrukčno-stavebnej a ekonomickej efektívnosti a ekologickej vhodnosti bude
originálnym architektonickým dielom, ako prvým tohto druhu v meste a zostane v povedomí širokej verejnosti.
4. Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia : architektonicko-konštrukčná
podľa okruhu účastníkov : verejná anonymná
podľa počtu kôl :
jednokolová
5. Podmienky účasti v súťaži :
Účastníkom môže byť každý, kto je oprávnený na činnosť podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo „ekvivalentného zákona“ iných štátov, z ktorých
sa súťažiaci zúčastňujú.
6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov :
Zverejnenie súťažných podmienok na www.poprad.sk, www.komarch.sk
Súťažné podklady prístupné k stiahnutiu na www.poprad.sk
7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
www.poprad.sk, www.komarch.sk, výstava súťažných návrhov v priestoroch MsÚ Poprad
8. Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena : 3000 € ; 2. cena : 2000 € ; 3. cena : 1000 €
Odmeny: 800 €
9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže: 15.04.2016
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : do 30.06.2016 do 14:00 hod.
Termín odovzdania návrhov: do 30.06.2016 do 14:00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: do 08.07.2016
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 15.07.2016
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 30 dní od vyhlásenia a zverejnenia výsledkov súťaže
10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty:
nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Peter Marcinko (predseda), Ing. arch. Jan Derevjaník,
Ing. Peter Rakšányi, PhD.
závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Slavomír Božoň, Ing. arch. Ľuboslav Mlynarčík
Náhradníci poroty:
nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Ján Bátora
závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Jarmila Vojtaššáková, Ing. Ľubomír Hán
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Rozhodnutie poroty je pre vyhlasovateľa záväzné. Pri výbere dodávateľa služieb sa bude postupovať podľa
ustanovení zákona o verejnom obstarávaní platného v čase vyhlasovania postupu priamym rokovacím konaním
s účastníkom, resp. účastníkmi, ktorých návrhy vybrala porota ako víťazné. Zákazka môže byť zadaná len osobe
oprávnenej na predmetnú činnosť podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa „ekvivalentného zákona“ iných štátov, z ktorých sa súťažiaci
zúčastňujú, ktorá má autorské práva k predmetnému súťažnému návrhu a bude spĺňať podmienky podľa ustanovení
zákona o verejnom obstarávaní.
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
číslo: KA-667/2015
zo dňa: 11.04.2016

