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1.

VYHLÁSENIE SÚŤAŽE
Mesto Dubnica nad Váhom v zastúpení Mestského úradu v Dubnici nad Váhom vyhlasuje ku dňu
30. 06. 2017 verejnú anonymnú jednokolovú urbanistickú súťaž na návrh koncepcie Územného
plánu mesta ako súťaž návrhov s udelením cien podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní (§§ 119 – 125 zákona), vyhlášky č. 157/2016 Z.z. o súťažiach návrhov a v zmysle
Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13. 04. 2016.
Súťažné podmienky po ich pripomienkovaní a odsúhlasení v rámci Mesta Dubnica nad Váhom boli
prerokované na prvom úvodnom zasadnutí dňa 13. 04. 2017. Po ich dopracovaní a odsúhlasení
porotou boli Súťažné podmienky predložené na overenie Slovenskej komore architektov.
Slovenská komora architektov súťažné podmienky overila dňa 27. 06. 2017 Overenie č.: KA338/2017.
Vyhlásenie súťaže bude zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania, na internetových
stránkach SKA www.komarch.sk na internetovej stránke Mesta Dubnica nad Váhom
www.dubnica.sk a na www.archinfo.sk.

2.
2.1

IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA A ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE
Vyhlasovateľ
Mesto Dubnica Nad Váhom
Bratislavská ul. 434/9,
018 41 Dubnica nad Váhom
v zastúpení: Ing. Jozef Gašparík, primátor mesta
Bankové spojenie: (SWIFT-BIC): VUB
Číslo účtu: VUB a.s., pobočka Považská Bystrica
IČO: 00 317 209
DIČ: SK 202 133 9276

2.2

Spracovateľ súťažných podmienok
Ing. arch. Andrej Alexy
Palisády 3
811 01 Bratislava
e-mail: office@alexyandalexy.sk

2.3

Sekretár súťaže
Ing. Juraj Híreš,
MsÚ Dubnica nad Váhom
referát územného plánovania a stavebného poriadku,
t.č.: 042/4455 751,
e-mail: juraj.hires@dubnica.eu

2.4

Overovateľ súťažných návrhov
Ing. arch. Andrej Alexy
Palisády 3
811 01 Bratislava
e-mail: office@alexyandalexy.sk

3.

PREDMET A ÚČEL SÚŤAŽE

3.1

Predmetom súťaže je ideový urbanistický návrh priestorového a funkčného usporiadania územia
mesta Dubnica nad Váhom.
Účelom súťaže je:
- získať najlepší urbanistický návrh usporiadania územia mesta a jeho rozvoja
- získať najlepšie podnety pre metodiku územného plánu
- získať spracovateľa územného plánu mesta Dubnica nad Váhom, ktorého súťažný návrh vyhodnotí
porota ako najlepší spomedzi všetkých hodnotených návrhov

3.2

4.

DRUH SÚŤAŽE
Súťaž sa vyhlasuje
- podľa predmetu riešenia ako urbanistická
- podľa účelu ako projektová s cenami a odmenami vedúca k zadaniu zákazky víťazovi
súťaže
- podľa okruhu účastníkov ako verejná pre neurčený počet anonymných účastníkov, ktorí

spĺňajú požiadavku autorizácie na predmet súťaže.
- podľa počtu kôl ako jednokolová.

5.

ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

5.1

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktorých sídlo alebo miesto podnikania sa
nachádza na území niektorej z členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo
Švajčiarskej konfederácie a ktoré spĺňajú podmienky účasti podľa týchto súťažných podmienok.
Účastníkom súťaže je každý, kto podal súťažný návrh v zhode so súťažnými podmienkami. Návrh
môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4
zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej
adresy účastníka. Pre účasť v súťaží je podmienkou predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti –
dokladom je odtlačok autorizačnej pečiatky aspoň jedného z autorov, alebo rovnocenné oprávnenie
zahraničného účastníka

5.1.1

Pre účasť v súťaži sa požaduje od účastníka predloženie čestného prehlásenia (súťažná pomôcka
v zmysle bodu 18.8 ), že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
zákona č. 343/2015 Z.z.. o Verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

5.3

Účastníkom súťaže nemôže byť osoba, ktorá sa bezprostredne zúčastnila na vypracovaní súťažných
podmienok a na ich overení komorou, je členom alebo náhradníkom poroty, overovateľom súťažných
návrhov, odborným znalcom prizvaným porotou na posúdenie návrhov, alebo je blízkou osobou osôb
vylúčených zo súťaže. Blízkymi osobami podľa zákona VO § 122 bod (9) sa tu rozumejú osoby so
spoločným osobným ekonomickým záujmom vo vzťahu ku výsledkom tejto súťaže.

5.4

Obmedzenie účasti 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).

6.
6.1

POŽIADAVKY NA NÁVRH
Vymedzenie riešeného územia
Rámcovo vymedzeným riešeným územím urbanistického návrhu mesta Dubnica nad Váhom je
územie ohraničené zo severozápadu nivou rieky Váh, zo severovýchodu zastavaným územím
mestskej časti Prejta (zahrnutým do riešeného územia), z juhovýchodu okrajom súvislých lesných
porastov a z juhozápadu diaľničným privádzačom, štátnou cestou I/57. Presné hranice riešeného
územia nie sú stanovené, súťažiacich limituje záber územia v mapovom podklade v pomôcke 18.4.

6.2

Požiadavky na návrh urbanistickej koncepcie
Návrh urbanistickej koncepcie mesta Dubnica nad Váhom musí zohľadňovať väzby mesta na
sústavu osídlenia stredného Považia ako aj väzby zastavaného územia a krajiny a musí riešiť:
- funkčné a priestorové usporiadanie územia mesta, osobitne jeho zastavanej časti
- hierarchiu usporiadania hlavných ťažiskových lokalít a verejných priestorov v organizme
mesta podporovaných nosnou dopravnou kostrou s diferenciáciou mestotvorných
a dopravných línií a uzlov;
- priestorové podmienky rozvoja obytného prostredia, pracovného prostredia, rekreácie
a športu;
- zásady udržateľnosti rozvoja.

Špecifickými požiadavkami na riešenie urbanistickej koncepcie mesta je:
- prehodnotenie funkčného využitia územia bývalých závodov ťažkého strojárenstva
(v urbanistickom okrsku „A /časť A2/ – CMZ) so zreteľom na riešenie jeho vzťahov ku
historickému mestu;
- preverenie možnosti rozvoja funkcií bývania a občianskej vybavenosti vrátane obytnej
zelene v území „Horné jutrá“ a na výhľadových plochách CRh;
- dotvorenie severozápadného obchvatu mesta a juhovýchodného mestského okruhu
(s možným využitím podkladov uvedených v súťažných pomôckach)
- návrh rozvoja územia „Dĺžiny“ po odstránení vodných stavieb a zániku rozhodnutia
o určení ochranných pásiem VZ Dubnica nad Váhom (funkcie: občianska vybavenosť,
bývanie, šport a rekreácia – napr. plaváreň, kúpalisko).
6.3

Požiadavky na princípy metodiky územného plánu
Úlohou súťažiacich je súčasne s návrhom urbanistickej koncepcie mesta navrhnúť aj princípy
metodiky, ktoré súťažiaci mieni uplatňovať pri spracovaní územného plánu v prípade, že jeho návrh
v súťaži zvíťazí. Tieto princípy bude súťažný návrh prezentovať v grafickej aj textovej forme
spracovania požadovaných príloh a podľa uváženia aj v pripojenom komentári.
Súťažiacim sa odporúča, aby pritom reagovali na ideové východiská metodiky územného plánu,
ktoré sú súčasťou súťažných pomôcok.

7.

POŽADOVANÝ ROZSAH A OBSAH SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU
Súťažný návrh musí obsahovať:

7.1

Grafická časť
Grafickú časť návrhu budú tvoriť tieto výkresy:

7.1.1

Výkres komplexného urbanistického riešenia mesta ( zakreslený do mapového podkladu v pomôcke
18.4) ....................................................................................................................................M 1: 10 000

7.1.2

Ideové schémy ( v rozsahu a mierkach podľa uváženia súťažiacich) znázorňujúce
- návrh usporiadania záujmového územia mesta a jeho väzieb na susedné obce a mestá
- hlavné myšlienky urbanistickej koncepcie mesta a jeho funkčných zložiek
- prehĺbenie urbanistickej koncepcie v detaile vo väčšej mierke

7.2.

Textová časť:
Sprievodná správa v rozsahu max. 4 A4 bude obsahovať:
- popis a prípadne grafické schémy filozoficko-koncepčných východísk návrhu
- zásady kreovania hlavných mestských priestorov, funkčne – priestorového a dopravného riešenia
- zásady metodiky územného plánu vrátane strategických regulatívov pre intravilán aj extravilán
mesta.

7.3

CD/DVD alebo USB nosič:
Súčasťou súťažného návrhu bude kompletné dokumentovanie súťažného návrhu na CD/DVD alebo
USB nosiči vo formáte „PDF“. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na súťažný návrh, ktorý bude
vyhotovený manuálnymi technikami ako originál, ktorý súťažiaci prevedie do digitálnej formy (napr.
digitálnym prefotografovaním alebo skenovaním).

7.4.

Dokladová časť:
Dokladová časť bude obsahovať doklad pre komunikáciu (bod 11.1), doklady oprávňujúce k účasti
v súťaži (body 11.2, 11.3 a 11.4) a návrh honorára (11.5).

8.

POŽADOVANÁ ZÁVÄZNÁ ÚPRAVA SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU

8.1

Súťažný návrh - grafická časť, bude prezentovaný na pevnom paneli (odporúča sa vyľahčený, tzv.
kapa doska) vo formáte postavenom nastojato – vodorovný rozmer 700 mm, zvislý rozmer 1 000
mm. Grafická časť návrhu 7.1.1 a 7.1.2 bude umiestnená na 1 ( slovom na jednom paneli) v rámiku
prevzatom zo súťažnej pomôcky bod 18.4. Vyznačený štvorcový rámik 3 x 3 cm musí zostať voľný
pre označenie návrhu overovateľom.

8.2

Grafická časť návrhu bude spracovaná farebnou alebo čiernobielou pozitívnou technikou ako originál
alebo tlač, odporúča sa v matnej, alebo pololesklej úprave. Voľné plochy na paneli budú biele.
Prípustné sú manuálne ako aj počítačové techniky vyhotovenia. Grafické prílohy zhotovené
manuálnou technikou je potrebné digitalizovať a napáliť na CD.

8.3

Strany sprievodnej správy budú pevne zopnuté.

8.4
8.4.1
8.4.2
8.4.3

Doklady a elektronická dokumentácia budú vložené do nepriehľadných obálok, ktoré budú zalepené:
Obálka s označením „Spiatočná adresa“ (bude obsahovať doklad podľa bodu 11.1 )
Obálka s označením „Autor“ (bude obsahovať doklady podľa bodu 11.2, 11. 3 a 11.4 )
Obálka s označením „Návrh honorára“ (bude obsahovať doklad podľa bodu 11.5 )

8.5

Panel s grafickou časťou súťažného návrhu, sprievodná správa, doklad pre komunikáciu, doklady
oprávňujúce k účasti v súťaži, návrh honorára a elektronická dokumentácia budú vložené do tuhého,
nepriehľadného a nepriesvitného obalu, ktorý bude uzatvorený a zalepený. Obal bude označený
nadpisom „Súťaž návrhov Koncepcia územného plánu mesta Dubnica nad Váhom –
Neotvárať“.

9.

ZÁVÄZNÝ SPÔSOB OZNAČENIA SÚŤAŽNÉHO NÁVRHU A ZABEZPEČENIA ANONYMITY

9.1.

Podmienky anonymity
Návrhy budú prezentované anonymne. Preto žiadna časť súťažného návrhu nesmie obsahovať
meno, heslo, ani inú grafickú značku, ktorá by mohla viesť k porušeniu anonymity.

9.2.

Úprava panelu s grafickou časťou návrhu pre vyznačenie identifikácie
Rámček 3 x 3 cm, ktorý je súčasťou podkladu 18.4, musí zostať voľný pre identifikačné číslo, ktorým
overovateľ súťažných návrhov označí súťažné návrhy.

9.3.

Obálka s názvom „Spiatočná adresa“
Obálka s názvom „Spiatočná adresa“ ( doklad pre komunikáciu podľa bodu 11.1) bude zalepená,
neporušená a úplne nepriehľadná.

9.4.

Obálka s názvom „Autor“
Obálka s názvom „Autor“ bude obsahovať doklady oprávňujúce k účasti v súťaži:
doklad o autorstve podľa bodu 11.2, doklad o autorizácii podľa bodu 11.3.1 a referenciách podľa
bodu 11.3.2 a doklady o osobnom postavení podľa bodu 11.4. Obálka bude zalepená, neporušená a
úplne nepriehľadná.

9.5.

Zabezpečenie anonymity podaného súťažného návrhu
Pokiaľ bude súťažný návrh poslaný poštou, je možné podľa zákona o poštových službách (poštový
zákon) a smernice č. 132/1998 pri doporučenej zásielke uviesť "Anonymná súťaž, adresa
odosielateľa je vo vnútri zásielky".

10.

ZVEREJNENIE SÚŤAŽE, SPRÍSTUPNENIE SÚŤAŽNÝCH PODMIENOK A KOMUNIKÁCIA

10.1

Súťaž je vyhlásená uverejnením oznámenia o vyhlásení súťaže vo Vestníku pre verejné
obstarávanie a na internetovej stránke uvo.gov.sk. Vyhlásenie súťaže bude zverejnené na
internetových stránkach SKA www.komarch.sk na internetovej stránke Mesta Dubnica nad Váhom
www.dubnica.sk a na www.archinfo.sk. Súťažné podmienky budú od 30. 6. 2017 zverejnené na
nahliadnutie na internetových stránkach Slovenskej komory architektov www.komarch.sk na stránke
www.archinfo.sk a na internetovej stránke Mesta Dubnica nad Váhom www.dubnica.sk. Priamo je
možné nahliadnuť do nich a do súťažných pomôcok na oddelení výstavba ÚP a ŽP č. dv. 54
Mestského úradu v pracovnej dobe, ktorá je zverejnená na www.dubnica.sk Výsledky súťaže budú
zverejnené rovnakým spôsobom. Vyhlasovateľ upovedomí o výsledkoch súťaže všetkých účastníkov
písomne.

10.2

Po skončení súťaže vyhlasovateľ usporiada výstavu. Miesto a termín výstavy dátum konania
vernisáže bude včas oznámené všetkým súťažiacim.

10.3

Súťažné podmienky a pomôcky si môžu súťažiaci stiahnuť zo stránky Mestského úradu Dubnica nad
Váhom www.dubnica.sk

10.4

Rokovacím jazykom súťaže je slovenský jazyk. Všetky súťažné dokumenty, t.j. súťažné
podmienky, pomôcky a dokumentácia o priebehu súťaže je a bude vyhotovovaná v tomto jazyku. V
tomto jazyku prebieha aj dorozumievanie a vysvetľovanie a informácie medzi vyhlasovateľom a
súťažiacimi. Celý súťažný návrh a tiež všetky dokumenty predložené do súťaže musia byť
vyhotovené v slovenskom jazyku. Pripúšťa sa súťažný návrh predložiť aj v českom jazyku.

10.5

Dorozumievanie medzi vyhlasovateľom a súťažiacimi je možné len písomne v listinnej alebo
elektronickej forme.

10.6

Súťažiaci môžu k súťažným podmienkam a podkladom vzniesť písomné otázky v stanovenej lehote.
Otázky a odpovede budú v určenej lehote (bod 13.3.2) zverejnené na www.dubnica.sk

10.7

Priebeh súťaže bude zaznamenaný v zápisnici z úvodného zasadnutia poroty a v zápisnici
z hodnotenia súťažných návrhov a jej kópia bude po ukončení súťaže zaslaná účastníkom.

11.

POŽIADAVKY NA DOKLADOVÚ ČASŤ
Súčasťou súťažného návrhu sú doklady:
Doklad pre komunikáciu
s účastníkom súťaže, spiatočná adresa, bude obsahovať meno, adresu, telefón a e-mail, na ktoré je
možné poslať rozhodnutie poroty o udelení cien, odovzdať odkaz a zaslať zápisnicu o priebehu
súťaže, prípadne neocenený a neodmenený návrh.
Doklad o autorstve
bude obsahovať mená, adresy s podpismi autorov, spoluautorov a dohodnutý percentuálny podiel
na cene alebo odmene. Prípadný nesúhlas so zverejnením mien na vystavenom diele je potrebné
výslovne uviesť písomne v tejto obálke. Absencia písomného nesúhlasu sa považuje za súhlas.

11.1

11.2

11.3 Doklad o autorizácii a referencia
11.3.1 Dokladom o autorizácii je odtlačok autorizačnej pečiatky aspoň jedného z autorov podľa §4 zákona
č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
11.3.2 Súťažiaci doloží doklad o tom, že spracoval sám, alebo v autorskej zodpovednej spolupráci, aspoň
jeden územný plán obce až po fázu jeho schválenia a vyhlásenia jeho záväznej časti vo všeobecnom
záväznom nariadení obce. V prípade, že nie je uvedený v dokumentácii ako zodpovedný
spracovateľ, musí priložiť vyjadrenie zodpovedného spracovateľa potvrdzujúce jeho rovnocenné
postavenie pri spracovaní územného plánu.
11.4 Čestné prehlásenie
že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia s použitím formulára v pomôcke 18.8.
11.5 Návrh honorára
Súčasťou súťažného návrhu je aj návrh honorára za spracovanie územnoplánovacej dokumentácie,
ktorý má informatívny charakter a to v členení::
- prieskumy a rozbory
- zadanie
- koncept riešenia (variantne) vrátane správy o hodnotení strategického dokumentu
- návrh:
- na prerokovanie
- k preskúmaniu podľa § 25 stavebného zákona
- čistopis
Pri návrhu honorára vychádza súťažiaci zo štandardných podmienok. Ukazovatele potrebné pre
stanovenie výšky honorára budú vychádzať so súťažného návrhu a budú uvedené v sprievodnej
správe. Do návrhu honorára súťažiaci nezahrnie náklady na spracovanie GIS, môže ich uviesť
osobitne.
12.

POROTA SÚŤAŽE
Členovia poroty:
1. Ing. arch. Jan Komrska, CSc, ............... AA, predseda poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi
2. Ing. arch. Štefan Moravčík...................... AA, nezávislý na vyhlasovateľovi
3. Ing. arch. Pavel Kropitz .......................... AA, nezávislý na vyhlasovateľovi
4. Ing. arch. Bohuslav Pernecký................. AA, nezávislý na vyhlasovateľovi
5. Ing. arch. Ľubomír Bútora ..................... AA, závislý na vyhlasovateľovi
Náhradní členovia poroty:
1. Ing. Jozef Čupák ......................................... nezávislý na vyhlasovateľovi
2. Ing. arch. Martin Baloga..........................AA, nezávislý na vyhlasovateľovi
3. Mgr. Ivana Tepličková ............................... závislý na vyhlasovateľovi

13.

LEHOTY A TERMÍNY SÚŤAŽE

13.1

Dátum ustanovujúceho zasadnutia súťažnej poroty
Dátum ustanovujúceho zasadnutia súťažnej poroty sa stanovuje na 13.04.2017

13.2

Dátum vyhlásenia súťaže
Dátum vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 30. 06. 2017, po tomto dátume budú sprístupnené
súťažné podmienky a súťažné pomôcky.

13.3 Lehota k podaniu otázok súťažiacich a k zodpovedaniu otázok súťažnou porotou
13.3.1 Lehota k podaniu otázok sa stanovuje na 12. 09. 2017
13.3.2 Lehota k zodpovedaniu otázok sa stanovuje na 20. 09. 2017
13.4

Termín a miesto odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi
Termín odovzdania súťažných návrhov sa stanovuje na 10. 10. 2017 do 14.00 hod a to ako pre
prípad osobného alebo kuriérneho odovzdania, tak pre prípad poštovej prepravy. Pre splnenie
termínu odovzdania je určujúci dátum a hodina doručenia zásielky sekretárovi súťaže alebo ním
poverenej osobe do budovy Mestského úradu v Dubnici nad Váhom.

13.5

Lehota na overenie súťažných návrhov a doplnenie dokladov
Lehota na overenie súťažných návrhov a prípadné doplnenie dokladov sa stanovuje na
20. 10. 2017

13.6

Dátum konania hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty
Dátum zasadania súťažnej poroty k hodnoteniu súťažných návrhov sa stanovuje predbežne na
23. 10. 2017

13.7

Lehota k vyhláseniu výsledkov súťaže
Lehota k vyhláseniu výsledkov súťaže sa stanovuje na dobu desiatich dní od konečného rozhodnutia
poroty o poradí a udelení cien a odmien

13.8

Lehota k preplateniu cien a odmien
Lehoty k platbám cien a odmien sa stanovujú na dobu do 31. 11. 2017

13.9

Lehota k verejnému vystaveniu /zverejneniu/ súťažných návrhov
Dátum otvorenia verejnej výstavy /zverejnenia/ súťažných návrhov sa stanovuje najneskôr na dobu
do troch mesiacov od vyhlásenia výsledkov súťaže.

14.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA
Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú hodnotené podľa nasledujúcich dvoch
kritérií, ktoré sú váhovo rovnaké:
1. Komplexná urbanistická kvalita návrhu.
2. Kvalita použitej metodiky spracovania grafickej a textovej časti súťažného návrhu.

15.

ZÁVÄZNOSŤ VÝSLEDKOV SÚŤAŽE A DISCIPLINÁRNA ZODPOVEDNOSŤ

15.1

Výsledok súťaže
Rozhodnutie poroty je záväzné pre verejného obstarávateľa, účastníkov aj členov poroty.

15.2

Podmienky disciplinárnej zodpovednosti autorizovaných osôb
Ustanovenie odseku 15.1 nie je na prekážku uplatnenia disciplinárnej zodpovednosti autorizovaných
osôb podľa platnej legislatívy Slovenskej komory architektov.

15.3

Záväzok vyhlasovateľa
Na základe výsledku súťaže bude vyhlasovateľ viesť priame rokovacie konanie v zmysle § 81 zákona

č.343/2015 Z.z. o Verejnom obstarávaní s účastníkom, ktorého návrh vybrala porota ako víťazný
k podaniu ponuky na spracovanie ÚPN. V prípade viacerých víťazných návrhov sa vyhlasovateľ
zaväzuje rokovať so všetkými účastníkmi, ktorých návrhy boli porotou vybrané ako víťazné (§81
písm. h) zákona).
16.

CENY A ODMENY
V súťaži budú udelené víťaznému návrhu, alebo víťazným návrhom, ktoré sa v zmysle §124 zákona
č. 343/2015 Z.z umiestnili na prvom mieste v hodnotení poroty, alebo návrhom, ktoré sa umiestnili na
druhom a treťom mieste, nasledujúce ceny:
1. cena
2 500,- €,
2. cena
1 500,- €,
3. cena
1 000,- €.
Na základe výsledkov súťaže porota môže výšku udelených cien upraviť, avšak celková suma
určená na ceny je neprekročiteľná. Porota môže udeliť návrhom, ktoré neboli ocenené, ale priniesli
cenné námety, odmeny v celkovej výške maximálne do 1 000,- €. Najvyššia udelená odmena môže
byť maximálne vo výške 800,- €, pričom o výške a počte odmien na základe kvality súťažných
návrhov rozhodne porota. Celková suma určená na odmeny je neprekročiteľná, v prípade, ak o tom
porota rozhodne jednomyseľne, nemusí byť celá vyčerpaná.
Udelené ceny a odmeny budú vyplatené v eurách, mesto nie je platcom DPH, ceny sú konečné.
Cena a odmena môže byť udelená len súťažiacim, ktorí splnili súťažné podmienky a podmienky
účasti v súťaži uvedené v súťažných podmienkach a návrh ktorých nebol porotou v priebehu
hodnotenia vylúčený zo súťaže a porota ich návrh ocenila alebo odmenila.
Ceny a odmeny sa vyplácajú v zmysle zákona 343/2015 §120 ods.1b a daň priznáva príjemca
zdaniteľnej sumy vo vlastnom daňovom priznaní.

17.

ODŠKODNENIE SÚŤAŽIACICH A VYLÚČENIE Z ÚČASTI V SÚŤAŽI

17.1

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž len zo závažných dôvodov. V prípade zrušenia
súťaže, vyhlasovateľ v závislosti od dátumu zrušenia súťaže k termínu jej ukončenia primerane
odškodní účastníkov súťaže.

17.2

Zo súťaže budú na základe rozhodnutia súťažnej poroty vylúčené tie návrhy, ktoré porušia súťažné
podmienky, hlavne pre:
porušenie anonymity
nesplnenie požiadavky na autorizáciu
nedoloženie požadovaných dokladov
nesplnenie súťažných podmienok v požadovanom obsahu a rozsahu
nedodržanie termínov súťaže,
odovzdané variantné riešenia.

17.2.1
17.2.2
17.2.3
17.2.4
17.2.5
17.2.6
17.3

Porota posúdi mieru prípadných nedostatkov v obsahu a rozsahu súťažného návrhu a rozhodne, či
súťažný návrh ako celok vyhovuje, alebo nevyhovuje požiadavkám stanoveným v článku 6. týchto
súťažných podmienok a či nebude alebo bude vylúčený zo súťaže podľa bodu 17.2.4.

17.4

Súťažiaci berú na vedomie, že všetky súťažné návrhy, ktoré nespĺňajú súťažné podmienky v bode
17.2 je súťažná porota povinná v zmysle čl.13 Súťažného poriadku SKA vylúčiť z riadneho
posudzovania.

18.
18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8

19.

SÚŤAŽNÉ POMÔCKY
Súťažné pomôcky obsahujú:
Text súťažných podmienok
Základná mapa SR 1:10 000 – rastrová forma v digitálnom tvare.
Základná mapa SR 1:50 000 – rastrová forma v digitálnom tvare
Rámik s nadpisom a mapovým podkladom M 1: 10 000 ako záväzný podklad pre grafickú časť
súťažného návrhu, DWG
Územný plán mesta Dubnica nad Váhom – PDF
Dopravná štúdia severozápadného obchvatu mesta a dopravno-priestorová štúdia juhový-chodného
obchvatu mesta.
Ideové východiska metodiky územného plánu
Formulár „Čestné prehlásenie“
Širšie súvislosti urbanistického riešenia je možné pozrieť v ÚPN VÚC Trenčiansky samosprávny kraj
na stránke www.tsk.sk.
OVERENIE SÚŤAŽE
Slovenská komora architektov súťažné podmienky overila dňa 27. 06. 2017
Overenie č.: KA-338/2017.

20.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Odovzdaním súťažného návrhu súťažiaci vyslovujú súhlas so súťažnými podmienkami a podkladmi,
so všetkými podmienkami, s bezplatnou reprodukciou a s vystavením návrhu pre účely súťaže a v
súlade so súťažnými podmienkami. Pre účely zverejnenia mena autorov je potrebný, v súlade so
zákonom o ochrane osobných údajov, súhlas, resp. nesúhlas so zverejnením mena, resp. mien
členov autorského kolektívu podľa požiadavky na obsah obálky „AUTOR“. Vyhlasovateľ sa zaväzuje
plne rešpektovať autorské práva súťažiacich v súlade s Autorským zákonom č. 185/2015 Z.z.
Na základe rozhodnutia a odporúčania poroty budú výsledky súťaže návrhov viesť k uzavretiu
zmluvy o dielo. Predpokladom podpísania zmluvy o dielo je splnenie zákonných podmienok
osobného postavenia (§ 32 ods. 2) písm. a), písm. b), písm. c) písm. d) a písm. f) zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní) ako aj výsledok priameho rokovacieho konania (§ 81 písm. h)
a § 116 ods.1), písm. a) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní), o poskytnutí služby, ktorou
je spracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta. Doklady týkajúce sa osobného postavenia
musí vyzvaný účastník verejnému obstarávateľovi – vyhlasovateľovi súťaže predložiť. Účastník
priameho rokovacieho konania musí spĺňať aj kvalifikačné predpoklady o odbornej spôsobilosti –
autorizácii podľa § 3 a §4 zákona č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade s § 32
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Vyhlasovateľ má záujem o spracovanie územného plánu mesta s využitím súčasných informačných
technológií -GIS. Bude to predmetom rokovania v priamom rokovacom konaní.

