Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov súťaže :
„Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie Prešov“
2.

Identifikácia vyhlasovateľa :

Názov, adresa: Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Odbor hlavného architekta mesta, Hlavná 73,
08001 Prešov
spracovateľ súťažných podmienok:
Ing. Viera Ježiková
tel.: 051/3100263 e-mail: viera.jezikova@presov.sk
Ing. arch. Helena Jacová tel.: 051/3100273 e-mail: helena.jacova@presov.sk
odb. spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie.:
JUDR. Mgr. Ľubomír Jankura, LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 08001 Prešov
sekretár súťaže: JUDR. Mgr. Ľubomír Jankura tel.: 0917 765 110 e-mail: lasachisro@gmail.com
overovateľ súťažných návrhov:
Ing. Jana Palková
tel.: 051/3100275 e-mail: jana.palkova@presov.sk ,
Pavel Tomčák
tel.: 051/3100274 e-mail: pavel.tomcak@presov.sk
3. Stručný opis predmetu súťaže :
Predmetom súťaže je vypracovania urbanistického, architektonického a krajinárskeho návrhu riešenia
Záhrady umenia a Kmeťovho stromoradia – promenády v Prešove na vymedzenom území a priľahlých
priestorov.
Účelom súťaže je navrhnúť v Záhrade umenia aktivity, ktoré umožnia plnohodnotné celoročné využívanie
priestorov najširšou verejnosťou, navrhnúť optimálne urbanistické, architektonické a krajinárske riešenie
Záhrady umenia s funkciou multifunkčného kultúrnospoločenského priestoru a obnovu Kmeťovho
stromoradia – promenády, bezbariérovej pešej komunikácie s obojstrannou alejou, s bezbariérovým
prepojením Kmeťovho stromoradia v časti Metodovej ulice, s funkciou ekumenického priestoru pre južnú
časť chodníka Kmeťovho stromoradia.
4. Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia: urbanisticko – architektonická a krajinárska
podľa účelu: projektová
podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná
podľa počtu kôl : jednokolová
5. Podmienky účasti v súťaži :
Návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na činnosť podľa §4 alebo §4a Zákona č. 138/1992 Zb.
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov,
alebo je architektom právne usadeným v inom členskom štáte EÚ alebo EHS a spĺňa podmienky pre zápis
do zoznamu autorizovaných architektov / registra hosťujúcich architektov, t.j. rovnocenne oprávnená
osoba podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru
a Švajčiarskej konfederácie.
6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov :
www.komarch.sk a www.presov.sk (podmienky) a v profile verejného obstarávateľa www.uvo.gov.sk

7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
Výsledok súťaže bude zverejnený v profile verejného obstarávateľa www.uvo.gov.sk a na webovej stránke
vyhlasovateľa www.presov.sk a na webovej stránke SKA www.komarch.sk.
8. Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena: 5 000,- euro; 2. cena: 3 000,- euro; 3. cena: 2 000,- euro
Pre neocenené návrhy môže porota udeliť odmenu, celková čiastka k rozdeleniu na odmeny je 1 000 €.
9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže: 7.11.2018
Termín prevzatia súťažných podmienok a podkladov : do 17.12.2018 do 10:00 hod. prostredníctvom
EVO
Termín odovzdania návrhov: 17.12.2018 do 10:00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 20.12.2018
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: od 21.12.2018
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 31.12.2018
10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Mária Čutková, Ing. arch. Juraj Medvecký – Heretik, Ing. Rastislav
Mochnacký
nezávislí na vyhlasovateľovi: Ing. Eva Semanová, akad. arch. Ing. Karol Gregor, Ing. arch. Štefan
Polakovič, Mgr. art. Martin Zaiček
Náhradníci poroty:
závislý na vyhlasovateľovi: Ing. Magdaléna Artimová
nezávislý na vyhlasovateľovi: Ing. arch. Martin Jerguš
Experti poroty : nie sú ustanovení, porota môže prizvať experta podľa potreby
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Ide o postup v zmysle § 119 - § 125 /súťaž návrhov/ zákona o verejnom obstarávaní ako urbanistická
verejná súťaž pre neobmedzený počet účastníkov vedúci k zadaniu zákazky na poskytnutie služby
postupom podľa § 98 ods.1 písm. i) zákona o verejnom obstarávaní. Víťaz súťaže získa právo na
poskytnutie služby – spracovanie súťažného návrhu.
Výzva na rokovanie s autorom, resp. autormi ocenených návrhov je podmienená vyčlenením a schválením
finančných prostriedkov z rozpočtu vyhlasovateľa Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov. V prípade
neschválenia finančných prostriedkov Mestským zastupiteľstvom mesta Prešov právny nárok na
rokovanie účastníkovi nevznikne.
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
List č. KA-581/2018 zo dňa 7.11.2018

