Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov súťaže :
Dostavba areálu letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím
2. Identifikácia vyhlasovateľa :
Mesto Nitra
spracovateľ súťažných podmienok:
Ing. arch. Róbert Bakyta; Ing. arch. Lukáš Radošovský
sekretár súťaže: Ľubomír Kubička tel.: +421220902554 E-mail: kubicka@vosk.sk
overovateľ súťažných návrhov: Branislav Šarmír
3. Stručný opis predmetu súťaže :
Letné kúpalisko v Nitre patrí svojou polohou a prírodným charakterom medzi cenné oddychové rekreačné
miesta v užšom centre Nitry. Kúpalisko sa nachádza v mestskom parku - pod hradným kopcom s
výhľadom na dôležité symboly mesta - hradný vrch a vrch Zobor. Od návrhu sa očakáva že zohľadní
túto polohu a bude pristupovať citlivo k prostrediu. Vyhlasovateľ súťaže MsÚ Nitra požaduje, aby bol
areál plnohodnotným a moderným areálom pre celoročnú rekreáciu obyvateľov mesta Nitra. Mesto
hľadá optimálne riešenie, ktoré bude ekonomicky a prevádzkovo efektívne a prinesie novú
architektonickú kvalitu.
4. Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia : architektonická
podľa okruhu účastníkov : verejná anonymná
podľa počtu kôl :
jednokolová
5. Podmienky účasti v súťaži :
Autorizácia v Slovenskej komore architektov, resp ekvivalentné zahraničné oprávnenie.
6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov :
www.sutaznitra.sk; www.uvo.gov.sk
7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
www.sutaznitra.sk; www.uvo.gov.sk
8. Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena : 6000 €; 2. cena :3000 € ; 3. cena : 2000 €
9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže: 25.4.2016
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : 13.7.2016
Termín odovzdania návrhov: 13.7.2016
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: do 7 dní od ukončenia lehoty na odovzdanie návrhov
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 31.7.2016
Lehota na preplatenie cien a odmien: do dvoch mesiacov od oznámenia výsledkov
10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
JUDr. Igor Kršiak
Ing. arch. Eva Ligačová
nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Adam Gebrian
Ing. arch. Martin Kusý
Ing. arch. Štefan Polakovič
Náhradníci poroty:
nezávislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Róbert Bakyta
Ing. arch. Lukáš Radošovský
Experti poroty : nie sú ustanovení, porota môže prizvať experta podľa potreby
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Rozhodnutie poroty je pre vyhlasovateľa záväzné. Zákazka môže byť zadaná v priamom rokovacom
konaní účastníkovi, ktorého návrh vybrala porota ako víťazný a ktorý bude spĺňať podmienky účasti
osobného postavenia podľa zákona o verejnom obstarávaní.
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
Overenie č.265/2016 z 25.4.2016

