Informa ný list sú aže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov sú aže :
Nájomné byty Jarok - Školská ulica
2. Identifikácia vyhlasovate a :
Obec Jarok, Hlavná 176, 951 48 Jarok
spracovate sú ažných podmienok:
Ing. Róbert Bakyta
sekretár sú aže: .Anna Móciková tel.: 037 / 65 87 162 E-mail: ocujarok@jarok.sk
overovate sú ažných návrhov : Ing. Róbert Bakyta
3. Stru ný opis predmetu sú aže :
Predmetom sú aže je získa najvhodnejšiu koncepciu pre urbanisticko architektonické riešenie
nájomných bytov v obci Jarok, v lokalite školská ulica. Rieši dostavbu materskej školy k budove
Základnej školy.
4. Druh sú aže :
pod a predmetu riešenia : architektonicko- urbanistická
pod a okruhu ú astníkov : verejná anonymná
pod a po tu kôl :
jednokolová
5. Podmienky ú asti v sú aži :
Autorizácia v Slovenskej komore architektov alebo autorizácia v eskej komore architekt aspo jedného
lena sú ažného tímu.
6. Spôsob a miesto sprístupnenia sú ažných podmienok a sú ažných podkladov :
Podmienky a podklady budú zverejnené na stránke vyhlasovate a : www.jarok.sk , Informácie o sú aži
budú zverejnené na www.komarch.sk, www.cka.cc, a v jednom celoštátnom periodiku
7. Spôsob zverejnenia výsledkov sú aže a sú ažných návrhov :
Výsledky budú zverejnené na stránke vyh asovate a : www.jarok.sk, na stránkach : www.komarch.sk,
www.cka.cc
8. Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena : 1500 euro; 2. cena : 1000 euro; 3. cena : 500 euro
Suma 1000 euro bude prerozdelená medzi návrhy neocenené, ktoré prinesú zaujímavé podnety. Porota si
vyhradzuje právo prerozdeli ceny
9. Lehoty sú aže :
Dátum vyhlásenia sú aže: 11.3.2014
Termín pre stiahnutie sú ažných podmienok a podkladov : do 6.5.2014
Termín odovzdania návrhov: do 6.5.2014 do 12 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia sú ažnej poroty: do 14 pracovných dní od termínu odovzdania.
Lehota na vyhlásenie výsledkov sú aže: do 3 pracovných dní od rozhodnutia poroty
Lehota na preplatenie cien a odmien: do jedného mesiaca od vyhlásenia yýsledkov sú aže.
10. Zloženie poroty :
Riadni lenovia poroty:
závislí na vyhlasovate ovi:
Ing. Daniel Zele ák
Ing. Alžbeta Žit anská
nezávislí na vyhlasovate ovi:
Ing.arch. Pavol Pa ák - predseda
Ing. arch. Lukáš Kordík
Ing.arch. Oliver Sadovský
Náhradníci poroty:
nezávislý na vyhlasovate ovi:
Ing. arch. Martin Kusý
závislí na vyhlasovate ovi
Ing. Jozef Kozík
Experti poroty : nie sú ustanovení, porota môže prizva experta pod a potreby

11. Záväzok vyhlasovate a a podmienky zadania zákazky:
Ide o postup v zmysle § 103 - § 108 /sú až návrhov/ zákona o verejnom obstarávaní ako urbanistická
verejná sú až pre neobmedzený po et ú astníkov vedúci k zadaniu zákazky na poskytnutie služby
postupom pod a § 58 ods.1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní. Ví az sú aže získa právo na
poskytnutie služby – spracovanie návrhu prestavby asti Centrálnej mestskej zóny mesta Se ovce.
12. Overenie sú aže Slovenskou komoru architektov :
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