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Úvod
Súťaž návrhov (ďalej len „súťaž“) sa realizuje podľa ustanovení §§ 103 až 108 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon“) a týka sa oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva. Cieľom
verejného obstarávania je výber spracovateľa Urbanistickej štúdie rozvoja prihraničného územia
Bratislavy a susedných rakúskych obcí (ďalej len UŠ BAUM). UŠ BAUM bude jedným z výstupov
projektu „Koordinácia územného rozvoja Bratislavy a susedných rakúskych obcí“ (BAUM)
spracovávaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 –
2013. Cieľom projektu je prispieť k fungujúcemu rámcu pre koordinovaný manažment rozvoja
prihraničného územia. Vedúci partner projektu je Hlavné mesto SR Bratislava.

1 Základné údaje o súťaži
1.1 Vyhlasovateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, verejný obstarávateľ, vyhlasovateľ súťaže návrhov
(ďalej len „vyhlasovateľ“) so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
1.2 Sekretár súťaže a overovateľ súťažných návrhov
Marek Dinka
e-mail: marek.dinka@bratislava.sk
1.3 Miesto a spôsob preberania súťažných podmienok
On-line: www.bratislava.sk
Súťaž návrhov: „Urbanistická štúdia BAUM – definovanie názoru a postupu pri riešení hlavných
rozvojových tém a popis metodického prístupu k spracovaniu“

2 Predmet a účel súťaže
2.1 Predmet súťaže
Predmetom súťaže je definovanie názoru a postupu pri riešení hlavných rozvojových tém prihraničného územia mesta Bratislava a susediacich rakúskych obcí ako aj popis metodického prístupu k spracovaniu územnoplánovacieho podkladu: UŠ BAUM v súlade s ustanoveniami zákona č.
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MŽ SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii, na základe zadania.
2.2 Účel a poslanie súťaže
Cieľom súťaže je získať najvhodnejší a najlepší názor na riešenie a postup pri riešení priorít prihraničného územia a najlepšiu metódu ich aplikácie v rámci spracovania urbanistickej štúdie z
dôvodov zabezpečenia čo najkvalitnejšieho a najodbornejšieho spracovania UŠ BAUM.
2.3 Podmienky zadania zákazky po vyhodnotení súťaže
Na základe najlepšieho alebo najvhodnejšieho návrhu bude zadaná zákazka na spracovanie UŠ
BAUM. Vyhlasovateľ je viazaný pri uzatvorení zmluvy poradím hodnotených návrhov. Zákazka
môže byť zadaná len účastníkovi oprávnenému projektovať podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, „alebo ekvivalentného" zákona a ktorý preukáže splnenie zákonom predpísaných podmienok
podľa § 26 zákona a ďalších podmienok v súlade s ustanoveniami § 27 a 28 zákona, ktoré sú
uvedené v oznámení publikovanom vo vestníkoch.
2.4 Ak uchádzač alebo záujemca súťaže nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v oznámení alebo nevydáva ani rovnocenné doklady,
možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
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2.5 Ak má uchádzač alebo záujemca súťaže sídlo v inom štáte ako Slovenská republika a právo tohto štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred
súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v krajine jeho pôvodu alebo v krajine jeho sídla.
2.6 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v súťaži v pôvodnom jazyku a súčasne doložené úradným prekladom do slovenského jazyka a nemeckého jazyka, okrem dokladov v českom jazyku, ktoré musia byť doložené úradným prekladom do nemeckého jazyka. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

3 Druh súťaže
3.1 Podľa predmetu riešenia
Súťaž sa vyhlasuje ako ideová urbanistická.
3.2 Podľa okruhu účastníkov
Súťaž sa vyhlasuje ako verejná anonymná.
3.3 Podľa finančnej hodnoty
Predpokladaná hodnota budúceho plnenia max. 140 000 EUR
3.4 Jazyk súťaže
Jazyk súťaže je slovenský a nemecký. V prípade nejasností je záväzné znenie v slovenskom jazyku. Súťažné návrhy musia byť vyhotovené v slovenskom aj nemeckom jazyku. Súťažné návrhy
môžu byť vyhotovené aj v českom a nemeckom jazyku, ak sídlo uchádzača je v Českej republike.
3.5 Podľa počtu vyhlásených kôl.
Súťaž sa vyhlasuje ako jednokolová.

4 Účastníci súťaže
4.1 Podmienky účasti v súťaži
Zúčastniť sa môžu jednotlivci a kolektívy bez obmedzenia s výnimkou osôb uvedených v bode
4.2. Pre účasť v súťaži sa nevyžaduje predloženie dokladov podľa bodov 2.3 až 2.5, možno ich
nahradiť čestným vyhlásením. Doklady budú vyžadované od účastníka, ktorému bude zadaná
zákazka. Súťažné podmienky sa poskytujú bezplatne a nevyžaduje sa žiaden účastnícky poplatok. Účastník súťaže = uchádzač o zákazku.
4.2 Osoby vylúčené zo súťaže
Zo súťaže sú vylúčené osoby podľa § 105 zákona, ktoré
4.2.1 sa bezprostredne zúčastnili na vypracovaní súťažných podmienok a na vyhlásení súťaže
4.2.2 sú členmi alebo náhradníkmi súťažnej poroty, odbornými znalcami prizvanými súťažnou
porotou alebo pomocnými orgánmi súťažnej poroty,
4.2.3 sú blízkymi osobami vylúčených osôb. Osoby vymenované v tomto odseku sa nemôžu zúčastniť ani so súťažnými návrhmi mimo súťaž,
4.3 Obmedzenie podľa bodu 4.2.1 sa nevzťahuje
Na osobu, ktorá sa podieľala na vypracovaní dokumentov, ktoré môžu slúžiť ako pomôcka pri
spracovaní súťažného návrhu, najmä územných plánov a ich zmien a doplnkov.
4.4 Vyhlásenie súťaže a jej výsledkov
Súťaž bude vyhlásená v Úradnom vestníku EÚ a vo Vestníku verejného obstarávania, na internetovej adrese Slovenskej komory architektov (SKA) www.komarch.sk, v informáciách SKA,
www.archinet.sk, na internetovej stránke vyhlasovateľa www.bratislava.sk, sekcia transparentné
mesto, podsekcia verejné obstarávanie a súťaže, ako aj na internetovej stránke partnera Spolková krajina Dolné Rakúsko www.raumordnung-noe.at/index.php?id=312 a partnera spolková kraji-
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na Burgenland www.burgenland.at/politik-verwaltung/bekanntmachungen/kundmachungen. Výsledky súťaže budú vyhlásené rovnakým spôsobom.

5 Súťažné pomôcky
5.1 Súťažné pomôcky, ktoré sú súčasťou súťažných podmienok
5.1.1 Zadanie vrátane prílohy „Harmonizovaná informačná základňa“
5.1.2 Text súťažných podmienok
5.1.3 Návrh zmluvy o dielo - formulár
5.2 Súťažné pomôcky, ktoré nie sú súčasťou súťažných podmienok
Ďalšie informácie sú prístupné na stránke www.ba-um.eu, najmä:.
5.2.1 Prieskumy a rozbory
5.2.2 Letecké snímky územia
5.3 Spôsob kladenia otázok/vysvetľovanie
Otázky súťažiacich je možné v určenej lehote podľa bodu 12.3 zaslať na mailovú adresu:
markovicova@bratislava.sk.
Odpovede
na
všetky
otázky
budú
zverejnené
na
http://www.bratislava.sk.

6 Záväzné požiadavky na návrh
6.1 Vymedzenie riešeného územia
Vymedzené v zadaní

7 Požiadavky na obsah, rozsah a formu súťažného návrhu
Súťažný návrh bude pozostávať z textovej a grafickej časti a z návrhu zmluvy. Textová a grafická
časť návrhu budú dodané v počte 7-krát slovenská jazyková verzia a 7-krát nemecká jazyková
verzia. Ostatné časti súťažného návrhu budú dodané v 1 kópii. Účastníkom sa neumožňuje predložiť variantné riešenia
7.1 Textová časť
7.1.1 Rozsah textu nesmie presiahnuť 10 normostrán v slovenskom jazyku a 10 normostrán
v nemeckom jazyku (1 normostrana = 1800 znakov vrátane medzier) Text v slovenskom
jazyku musí byť obsahovo identický s textom v nemeckom jazyku a naopak.
7.1.2 Textová časť bude obsahovať definovanie názoru a postupu pri riešení hlavných rozvojových tém a popis metodického prístupu k spracovaniu UŠ BAUM podľa nasleujúcich bodov:..
7.1.2.1 rozsah a charakter urbanizácie v prihraničnom regióne BAUM, ktorý zahŕňa
mestské časti Bratislavy – Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Devín, Karlova Ves, Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo a rakúske obce Marchegg, Lassee,
Engelhartstetten, Eckartsau, Hainburg, Bad Deutsch Altenburg, Hundsheim, Wolfsthal, Berg, Prellenkirchen, Edelstal, Kittsee, Pama a Deutsch Jahrndorf
7.1.2.2 rozsah a charakter optimálneho scenára ďalšieho rozvoja územia z hľadiska
funkčného využitia
7.1.2.3 rozsah a charakter možného rozvoja cestovného ruchu v riešenom území
7.1.2.4 rozsah a charakter ochrany významných prírodných a vtáčích území v riešenom
území
7.1.2.5 rozsah a charakter riešení protipovodňovej ochrany
7.1.2.6 dopravná a technická infraštruktúra v riešenom území s rešpektovaním širších
vzťahov
7.1.2.7 rozsah a charakter poľnohospodárskej výroby
7.2 Grafická časť
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Textová časť bude doplnená najviac 5 A3 formátmi ozrejmujúcich nákresov, schém prípadne
škíc, pri ktorých súťažiaci nie sú viazaní obsahom, či mierkou.
7.3 Návrh zmluvy
Návrh zmluvy o dielo bude obsahovať návrh ceny za projektové práce a súvisiace činnosti

8 Záväzný spôsob označenia súťažných návrhov a jeho príloh
8.1 Podmienky anonymity
Súťažný návrh musí spĺňať požiadavky na anonymitu. Súťažný návrh vrátane príloh bude v samostatnom zalepenom nepriehľdnom obale, ktorý bude označený nápisom: „Súťaž návrhov: UŠ
BAUM – NEOTVÁRAŤ!“ V obale bude vložený súťažný návrh v zmysle bodov 8.3 až 8.6
8.2 Zabezpečenie anonymity podaného súťažného návrhu
Pokiaľ bude návrh poslaný poštou, je možné podľa zákona o poštových službách (poštový zákon)
a smernice o doporučenej zásielke uviesť „Anonymná súťaž“. Vzhľadom na nutnosť dodržania
anonymity odosielateľa bude pri všetkých poštou zasielaných súťažných návrhoch uvedená táto
jediná adresa odosielateľa:
Slovenská komora architektov
Panská 15
811 01 Bratislava
8.3 Obálka s názvom „grafická a textová časť“
Obálka bude obsahovať textovú a grafickú časť vyhotovené podľa kapitoly 7
8.4 Obálka s názvom „návrh zmluvy“
Obálka bude obsahovať návrh zmluvy o dielo, ktorá bude obsahovať návrh ceny za projektové
práce a súvisiace činnosti
8.5 Príloha 1: Obálka s názvom „Spiatočná adresa – NEOTVÁRAŤ“
Obálka bude obsahovať meno, adresu, telefón a e-mail, na ktoré je možné poslať rozhodnutie
poroty o účasti resp. neúčasti v súťaži, odovzdať odkaz a zaslať Protokol o priebehu súťaže, prípadne vylúčený návrh. Obálka bude zalepená a vložená do obalu spolu so súťažným návrhom,
neporušená a úplne nepriehľadná.
8.6 Príloha 2: Obálka s názvom „Autor - NEOTVÁRAŤ“
Obálka bude obsahovať mená, adresy s podpismi autorov, spoluautorov. Obálka bude zalepená
a vložená do obalu spolu so súťažným návrhom, neporušená a úplne nepriehľadná. Obálka bude
ďalej obsahovať doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia:
8.6.1 originál alebo úradne osvedčenú kópiu dokladu o oprávnení dodávať službu, ktorá je
predmetom obstarávania (podľa § 26 odst.1. písm. f) zákona),
8.6.2 čestné vyhlásenie účastníka, že bez výhrady a obmedzenia súhlasí s podmienkami súťaže určenými vyhlasovateľom; citované vyhlásenie musí byť podpísané účastníkom
v prípade skupiny dodávateľov podpísané každým členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za celú skupinu,
8.6.3 čestné vyhlásenie uchádzača, že spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia
podľa § 26 ods. 1 písm. a) až e) zákona a že v prípade, ak bude vyzvaný na rokovanie
o zmluvných podmienkach, zdokladuje ich splnenie predložením originálnych dokladov
pred termínom uzatvorenia zmluvy o dielo,
8.6.4 čestné vyhlásenie, že v prípade ak bude vyzvaný na rokovanie o zmluvných podmienkach, zdokladuje pred termínom uzatvorenia zmluvy o dielo vytvorenie riešiteľského kolektívu, v ktorom budú osoby zodpovedné za plnenie predmetu zákazky spĺňať podmienky
uvedené v oznámení a publikujú sa vo vestníku
8.6.5 čestné vyhlásenie účastníka, o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke podpísané účastníkom, v prípade skupiny dodávateľov podpísané každým
členom skupiny alebo osobou oprávnenou konať v danej veci za celú skupinu,
8.7 Označenie a číslovanie príloh
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Všetky prílohy budú očíslované zhodne so zoznamom príloh.

9 Kritériá hodnotenia a dôvody vylúčenia zo súťaže
9.1 Kritériá hodnotenia
Súťažné návrhy budú hodnotené na základe nasledovných váhových hodnotiacich kritérií :
9.1.1 rozsah a charakter urbanizácie v prihraničnom regióne BAUM, ktorý zahŕňa mestské časti
Bratislavy - Petržalka, Jarovce, Rusovce, Čunovo, Karlova Ves, Devín, Devínska Nová Ves
a Záhoská Bystrica a rakúske obce Marchegg, Lassee, Engelhartstetten, Eckartsau, Hainburg, Bad Deutsch Altenburg, Hundsheim, Wolfsthal, Berg, Prellenkirchen, Edelstal, Kittsee, Pama a Deutsch Jahrndorf
bodové ohodnotenie ..................................................................................... 0 – 20 bodov
9.1.2 rozsah a charakter optimálneho scenára ďalšieho rozvoja územia z hľadiska funkčného
využitia
bodové ohodnotenie ..................................................................................... 0 – 10 bodov
9.1.3 rozsah a charakter možného rozvoja cestovného ruchu v riešenom území
bodové ohodnotenie ..................................................................................... 0 – 20 bodov
9.1.4 rozsah a charakter ochrany významných prírodných a vtáčích území v riešenom území
bodové ohodnotenie ..................................................................................... 0 – 10 bodov
9.1.5 rozsah a charakter riešení protipovodňovej ochrany
bodové ohodnotenie ..................................................................................... 0 – 10 bodov
9.1.6 dopravná a technická infraštruktúra v riešenom území s rešpektovaním širších vzťahov
bodové ohodnotenie ..................................................................................... 0 – 20 bodov
9.1.7 rozsah a charakter poľnohospodárskej výroby
bodové ohodnotenie ..................................................................................... 0 – 10 bodov
_____________________________________________________________________________
Spolu ............................................................................................................................ 100 bodov
Váhové hodnotiace kritériá pre jednotlivé rozvojové témy sú odvodené podľa stupňa priorít stanovených na vstupnom rokovaní Multilaterálnej expertnej platformy.
9.2 Spôsob hodnotenia jednotlivých kritérií
Menovaní členovia poroty na hodnotenie súťažných návrhov budú na základe svojich odborných
vedomostí s skúseností prideľovať po naštudovaní súťažných návrhov jednotlivým návrhom bodové ocenenie – každý člen porty samostatne. Výsledný počet bodov pre súťažný návrh sa získa
sčítaním bodov od jednotlivých členov poroty. Najlepší súťažný návrh bude ten, ktorý získa najväčší počet bodov. Body sa môžu prideľovať len ako celé čísla. Každý člen poroty však môže prideliť jednotlivým návrhom maximálne 100 bodov. Porota nemôže prideliť rovnaký počet bodov
dvom alebo viacerým návrhom. Porota určí poradie. V prípade rovnosti bodov pri dvoch alebo
viacerých návrhoch určí porota ich poradie pomocou tajného hlasovania. Porota otvorí obálku s
návrhom zmluvy a návrhom ceny za projektové práce a súvisiace činnosti len tých návrhov, ktoré
sa umiestnia na prvých troch miestach postupne v súlade s ustanovením § 45 zákona.
9.3 Dôvody pre vylúčenie zo súťaže
Porota vylúči z posudzovania všetky návrhy, ktoré:
• Nespĺňajú obsahové požiadavky vypísania
• Nezodpovedajú formálnym požiadavkám týchto Súťažných podmienok
• Nedošli v požadovanom termíne
• Zreteľne ukazujú na porušenie anonymity

10 Menný zoznam členov poroty a ich náhradníkov
Porota má sedem riadnych členov a štyroch náhradníkov a bude zasadať, rokovať a rozhodovať
v tomto zložení:
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10.1 Riadni členovia poroty
10.1.1 Ing. arch. Eleonóra Adamcová, CSc.
10.1.2 Ing. arch. Eva Balašová
10.1.3 Mag. Alexandra Fischbach
10.1.4 Bgm. Gerald Handig
10.1.5 Ing. arch. Vladimír Hrdý
10.1.6 Mag. Simon Ortner
10.1.7 Ing. arch. Jana Zlámalová
10.2 Náhradníci
10.2.1 Dr. Harald Ladich
10.2.2 Ing. arch. Jela Plencnerová
10.2.3 Bgm. Gerhard Schödinger
10.2.4 DI Andreas Weiss
Porota môže na ustanovujúcom zasadnutí navrhnúť prizvanie ďalších odborných znalcov podľa
potreby.

11 Ceny, odmeny a náhrady pre účastníkov súťaže
11.1 Ceny a odmeny
Porota udelí účastníkom ceny :
1. cena vo výške 3 000 EUR
2. cena vo výške 1 800 EUR
3. cena vo výške 1 200 EUR.
11.2 Náhrady nákladov spojených s účasťou v súťaži
Súťažiacim neprináleží náhrada nákladov spojených s účasťou v súťaži.
11.3 Podmienky zadania zákazky
Výsledok hodnotenia a zostavené poradie súťažných návrhov bude pre vyhlasovateľa – verejného obstarávateľa záväzné. Uchádzač, ktorého súťažný návrh sa umiestni na prvom mieste, bude
vyzvaný na rokovanie o podmienkach zmluvy predloženej spolu s návrhom ceny. V prípade, ak
uchádzač neposkytne súčinnosť pri uzatváraní zmluvy v zmysle § 45 platného znenia zákona, verejný obstarávateľ vyzve na rokovanie o podmienkach zmluvy druhého v poradí, prípadne aj tretieho v poradí v súlade so zákonom.

12 Základné termíny súťaže
12.1 Dátum ustanovujúceho zasadnutia poroty
Dátum ustanovujúceho zasadnutia súťažnej poroty sa stanovuje na 15.04.2013
12.2 Dátum vyhlásenia súťaže
Dátum vyhlásenia súťaže/zaslanie oznámenia na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania sa stanovuje na 09.05.2013
12.3 Lehota na vysvetľovanie
12.3.1 Lehota na podanie otázok sa určuje do 05.06.2013.
12.3.2 Lehota na zodpovedanie otázok sa určuje do 10.06.2013.
12.4 Termín odovzdania súťažných návrhov
Dátum odovzdania súťažných návrhov sa stanovuje na 24.06..2013 do 10:00 hod. pre prípad
osobného alebo kuriérneho doručenia súťažných návrhov. V prípade doručovania súťažného návrhu poštou sa považuje lehota za splnenú, ak bude návrh doručený v rovnakom termíne. Za doručenia sa považuje aj doručenie výzvy pošty na prevzatie zásielky uloženej na pošte. Dátum podania zásielky s návrhom na poštovú prepravu nie je pre splnenie termínu určujúci.
12.5 Dátum konania hodnotiaceho zasadnutia poroty
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Dátum zasadania súťažnej poroty k hodnoteniu súťažných návrhov sa stanovuje na deň
25.06.2013
12.6 Lehota na oznámenie výsledkov súťaže a k nahliadnutiu do súťažných návrhov súťažiacim
Lehota na oznámenie výsledkov súťaže a k nahliadnutiu do súťažných návrhov súťažiacim sa
stanovuje na dobu 1 týždňa od rozhodnutia poroty o poradí.
12.7 Lehoty k zmierovaciemu konaniu rozporov
Lehoty k zmierovaciemu konaniu rozporov a k podaniu protestov súťažiacimi sú uvedené v bode
14 týchto podmienok.
12.8 Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže
Lehota k vyhláseniu výsledkov súťaže sa stanovuje na dobu 10 dní od konečného rozhodnutia
poroty o poradí a udelení cien a odmien, ak nebol podaný protest (žiadosť o nápravu, námietky).
Výsledky súťaže budú vyhlásené rovnakým spôsobom ako bola súťaž návrhov vyhlásená.

13 Spôsob odovzdávania súťažných návrhov
Súťažné návrhy je možné odovzdať osobne alebo kuriérom proti písomnému potvrdeniu do podateľne vyhlasovateľa pri zachovaní ustanovení týchto súťažných podmienok, v ktorýkoľvek pracovný deň v týždni v dobe od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00 hod. a v konečný deň lehoty od
9:00 do 10:00 hod., prípadne podaním na poštovú prepravu v lehote, ktorá je pre prepravcu dostatočná na splnenie termínu doručenia podľa bodu 12.4. Zodpovednosť za včasné doručenie návrhu je vecou súťažiaceho a prepravcu. Všetky doručené súťažné návrhy budú odovzdané overovateľovi súťaže na overenie a označenie poradovým číslom.
Každý účastník môže v súťaži predložiť iba jeden súťažný návrh, buď samostatne sám za seba
alebo ako jeden z členov skupiny. Účastník, ktorý v svojom mene/za seba predloží súťažný návrh
v súťaži, nemôže súčasne/zároveň predložiť iný/ďalší súťažný návrh ako člen skupiny.

14 Riešenie rozporov
14.1 Zákon upravuje podávanie žiadostí o nápravu a námietok vo verejnom obstarávaní pre kohokoľvek, kto je presvedčený, že bol poškodený, či už chybou alebo nezrovnalosťou vo verejnom obstarávaní, ktorého sa chcel zúčastniť alebo ktorého sa zúčastnil. Každý môže podať „žiadosť o
nápravu“ v zásade do desiatich dní alebo kedykoľvek pred uzavretím zmluvy.
14.2 Žiadosť o nápravu, ktorá nebude mať žiadne nedostatky, bude Vyhlasovateľom vybavená
v súlade so zákonom.

15 Akceptovanie súťažných podmienok
15.1 Súhlas vyhlasovateľa, sekretára, overovateľa, súťažných porotcov a odborných znalcov s
podmienkami súťaže
Svojou účasťou v súťaži potvrdzujú vyhlasovateľ, sekretár, overovateľ, členovia poroty, ako aj
náhradníci a odborní znalci, že sa oboznámili so všetkými podmienkami súťaže a zaväzujú sa, že
budú tieto Súťažné podmienky ako zmluvu dodržiavať a ctiť.
15.2 Súhlas súťažiacich s podmienkami súťaže
Odovzdaním súťažných návrhov vyslovujú súťažiaci súhlas so všetkými podmienkami súťaže
akoby zmluvy a s rozhodnutiami súťažnej poroty vykonanými v ich rámci a v súlade s nimi.

16 Autorské práva a zverejnenie súťažných návrhov
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16.1 Autorské práva súťažiacich
Autori súťažných návrhov môžu svoje súťažné návrhy opäť využiť v inom prípade.
16.2 Súhlas s použitím autorského diela pre účely tejto súťaže
Súťažné návrhy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa súťaže. Autori týchto návrhov udeľujú vyhlasovateľovi súhlas použiť ich autorské diela pre účely tejto súťaže a pre prezentačné účely projektu BAUM. Použitie autorského diela pre iné účely, ako boli uvedené v týchto súťažných podmienkach, je však viazané na výslovný súhlas autorov.
16.3 Náležitosti oznámenia a vyhlásenie výsledkov súťaže
Výsledok súťaže oznámi vyhlasovateľ všetkým účastníkom. Po konečnom rozhodnutí súťažnej
poroty, prípadne vyhlasovateľa, vyhlási vyhlasovateľ výsledky súťaže rovnakým spôsobom akým
vyhlásil samotnú súťaž.
16.4 Protokol o priebehu súťaže
16.4.1 Zo zasadania bude vypracovávať sekretár, prípadne iná osoba poverená predsedom poroty, Protokol o priebehu súťaže. Jeho správnosť overí svojim podpisom predseda alebo
predsedajúci a potvrdzuje osoba poverená zápisom.
16.4.2 Protokol o priebehu súťaže obsahuje hlavne zápisy z rokovania poroty vrátane hlasovania, rozhodnutie o vylúčení návrhov zo súťaže, zoznam všetkých posudzovaných súťažných návrhov, posúdenie všetkých súťažných návrhov, rozhodnutie o rozdelení cien a
udelení odmien vrátane jeho zdôvodnenia a prezenčnej listiny z jednotlivých zasadnutí
poroty. Protokol potvrdia na záver svojim podpisom všetci riadni členovia poroty.
16.4.3 Do Protokolu o priebehu súťaže budú zaznamenané odlišné názory členov súťažnej poroty, ak o to títo členovia výslovne požiadajú.
16.4.4 Kópiu Protokolu o priebehu súťaže zašle predseda súťažnej poroty so sprievodným listom všetkým účastníkom súťaže a zároveň na vedomie SKA.

17 Právne predpisy, podľa ktorých sa súťaž koná
Súťaž bola pripravená a bude prebiehať v súlade so Súťažným poriadkom SKA v platnom znení,
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení, ďalej v súlade s ustanoveniami zákona č.618/2003 Z. z. Autorský zákon, s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

18 Schválenie súťažných podmienok
Tieto Súťažné podmienky boli prerokované a odsúhlasené porotou na ustanovujúcom zasadnutí
poroty, konanom 15.04.2013, schválené vyhlasovateľom a overené SKA. Osvedčenie o overení
je u vyhlasovateľa a je súčasťou dokumentácie o súťaži v súlade s čl. 4 ods. 5 Súťažného poriadku SKA.

19 Uzavretie zmluvy
19.1 Vyhodnotenie podmienok účasti
Po určení poradia úspešných návrhov, porota otvorí obálku s návrhom zmluvy a návrhom ceny
za projektové práce a súvisiace činnosti len tých návrhov, ktoré sa umiestnia na prvých troch
miestach. Overí, či zmluva o dielo a cenový návrh za projektové práce za „dielo“ obsahuje všetky
položky podľa požiadaviek vyhlasovateľa.
19.2 Rokovanie o zadaní zákazky
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Porota oznámi výsledky hodnotenia vyhlasovateľovi, ktorý vyzve jedného alebo viacerých
uchádzačov na rokovanie o zmluvných podmienkach v súlade s ustanovením § 45 zákona.
Po ukončení rokovaní bude uzavretá zmluva s uchádzačom, ktorého cena za projektové práce
bude primeraná a ekonomicky odôvodnená. Vyhlasovateľ nemôže prijať cenovú ponuku, ktorá by
presiahla predpokladanú hodnotu zákazky..

Urbanistická štúdia BAUM – súťažné podmienky

Strana 11 z 11

