Oblastná organizácia cestovného ruchu Malá Fatra
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
www.sutazduben.sk

Súťažné podmienky verejnej anonymnej architektonickej súťaže návrhov

Vyhliadková veža na Dubni

. . . . . . . . . . . .
Ing. Igor Choma
predseda predstavenstva
OOCR Malá Fatra

. . . . . . . . . . . .
Ing. Roman Osika
konzultant vo veciach
verejného obstarávania

. . . . . . . . . . . .
V Žiline dňa 3. 4. 2016

Ing. arch. Peter Lényi
spracovateľ súťažných podmienok

1

Vyhliadková veža na Dubni

Obsah
1.

Názov súťaže

. . . . . . . . . . . .

3

2.

Organizačné zabezpečenie . . . . . .

3

3.

Predmet a účel súťaže

. . . . . . . .

4

4.

Druh súťaže

. . . . . . . . . . . . .

4

5.

Účastníci súťaže

6.

Spôsob vyhlásenia

7.

Komunikácia a jazyk súťaže

8.

Zoznam súťažných podkladov

9.

Spracovanie návrhu

10.

Označenie návrhu

11.

Kritériá hodnotenia

12.

Dôvody pre vylúčenie návrhu

13.

Porota

14.

Ceny a odmeny

15.

Termíny

16.

Predloženie návrhu

17.

Ďalší postup

18.

Autorské práva

. . . . . . . . . . .

9

19.

Dôvernosť prípravy a priebehu . . . .

9

20.

Protokol

9

21.

Postup v prípade zrušenia súťaže

22.

Záverečné ustanovenia

23.

Prílohy súťažných podmienok

. . . . . . . . . . .

5

. . . . . . . . . .

5

. . . . .

5

. . . .

6

. . . . . . . . .

6

. . . . . . . . . .

7

. . . . . . . . .

7

. . . .

7

. . . . . . . . . . . . . . . .

7

. . . . . . . . . . .

8

. . . . . . . . . . . . . . .

8

. . . . . . . . .

8

. . . . . . . . . . . . .

8

. . . . . . . . . . . . . . .
. .

9

. . . . . . .

9

. . . .

9

2

Vyhliadková veža na Dubni

1. Názov súťaže

2. Organizačné zabezpečenie

Názov súťaže je „Vyhliadková veža na Dubni“.

2.1
Vyhlasovateľ súťaže (verejný obstarávateľ):
Názov organizácie:
Malá Fatra
Sídlo organizácie:
Mestský úrad
Námestie obetí komunizmu 1
011 31
Žilina
Štatutárny zástupca:
Ing. Igor Choma,
predseda predstavenstva
V jeho mene konajúci: Ing. Peter Šimčák,
výkonný riaditeľ
IBAN:
SK18 0200 0000 0029 7681 2253
Banka:
Všeobecná úverová banka, a.s.
SWIFT kód:
SUBASKBX
IČO:
42219574
DIČ:
2023424502
IČ DPH:
nie je platiteľom DPH
Tel.:
+421 918 327 496
E-mail:
riaditel@regionmalafatra.sk
Web:
www.regionmalafatra.sk
2.2
Organizátor súťaže a spracovateľ súť. podmienok:
Názov spoločnosti:
2021 s.r.o.
Sídlo spoločnosti:
Anenská 3
811 05
Bratislava
Kontaktná adresa:
Páričkova 18
821 08
Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing. arch. Peter Lényi
Tel.:
+421 904 193 722
E-mail:
peter.lenyi@2021.sk
Web:
www.2021.sk
2.3

Konzultant vo veciach verejného obstarávania:
Ing. Roman Osika
Tel.:
041/7063109, 0917 990 120
E-mail:
roman.osika@zilina.sk
2.4
Tel.:
E-mail:

Sekretár súťaže:
Ing. arch. Peter Lényi
+ 421 904 193 722
peter.lenyi@2021.sk
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3. Predmet a účel súťaže
3.1
Predmet súťaže:
Predmetom súťaže je architektonické riešenie vyhliadkovej
veže na hrebeni kopca Dubeň.
Idea postaviť vyhliadkovú vežu na hrebeni kopca Dubeň nie
je nová. Už v roku 1995 mesto Žilina vypísalo architektonickú súťaž, ktorej účelom bolo navrhnúť tam architektonické riešenie ikonickej stavby v tvare dvojkríža. Mala sa
nachádzať približne na priesečníku hrebeňa kopca Dubeň
a osi Národnej ulice. Tento zámer realizovaný nebol.
Aj vďaka tomu je dnes možné opätovne sa venovať tejto
téme, ale v menšej mierke a bez silného podtextu, ktorý
do nej prinášal symbol dvojkríža. Počas letného študentského workshopu krajinnej architektúry Mesto ZAhrada,
ktorý sa konal 10. - 14. augusta 2015 na Stanici Žilina-Záriečie, vznikli základné podklady pre novú súťaž návrhov. Vyhlasovateľ a organizátor majú ambíciu, aby súťaž
priniesla kvalitné riešenie, ktoré bude adekvátne dnešným
technickým a ﬁnančným možnostiam a aby jej výsledok bol
realizovaný.
Umiestnenie veže je dané platným územným plánom
a tvarom terénu. Odporúčaná hranica umiestnenia vyhliadkovej veže je vyznačená v podklade č.6. Presná poloha
sa ponecháva na uvážení súťažiacich.
Výška veže bude zvolená tak, aby vzhľadom na navrhnuté
umiestnenie poskytovala kvalitný výhľad predovšetkým
na mesto Žilina, ale aj na severnú stranu od hrebeňa.
Konkrétne riešenie sa ponecháva na súťažiacich, má však
zohľadňovať výšky okolitých stromov. Tie sú zaznačené
v podklade č.6. Výška vyhliadkovej plošiny sa predpokladá
približne v úrovni 593 m.n.m..
Veža bude viditeľná z Národnej ulice, Hlinkovho námestia
a Farských schodov. Je preto na uvážení súťažiacich nielen
to, ako bude pôsobiť bezprostredne pri jej päte, ale aj to,
ako bude pôsobiť v týchto diaľkových pohľadoch.
Objekt veže bude riešený pre účel vyhliadky, nebudú sa tu
nachádzať nijaké iné prevádzky (stravovacie zariadenia,
toalety a podobne).
Realizovateľnosť z hľadiska ﬁnančnej a technickej stránky
je dôležitým hodnotiacim kritériom, od ktorého závisí budúca realizácia. Upozorňujeme, že členom poroty je statik.
Prístup z centra mesta je možný cez mestskú časť Budatín
a následne po turistickej trase. Na miesto vedie lesná cesta
spomedzi mestských častí Zádubnie a Zástranie.
Dubeň má potenciál byť parkovým lesom celomestského
významu. Veža bude objektom, ktorý má potenciál zatraktívniť blízke okolie pre širokú verejnosť a iniciovať väčšie
využívanie a skultúrňovanie areálu kopca Dubeň v budúcnosti.

3.2
Účel súťaže
Účelom súťaže je získanie najvhodnejšieho architektonického návrhu riešenia predmetu súťaže. Výsledok súťaže
bude viesť k uzavretiu zmluvy o dielo na základe priameho
rokovacieho konania.
3.3
Predpokladané investičné náklady
Predpokladané náklady na realizáciu stavby s úpravou
priľahlých priestorov sú 200 000 € bez DPH. Predmetné
stavebné práce nie sú predmetom tejto verejnej anonymnej
architektonickej súťaže návrhov. Predpokladaná maximálna hodnota zákazky (ktorou sa rozumie projekt pre územné
konanie, projekt pre stavebné konanie, asistencia pri výbere zhotoviteľa, projekt na uskutočnenie stavby, spolupráca
pri uskutočňovaní stavby a tzv. inžinierska činnosť) s prihliadnutím na odporúčania podľa sadzobníka projektových
prác UNIKA a výpočtu z www.honorar.sk je stanovená
na 20 000 € bez DPH, taktiež v zmysle zákona NR SR
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3.4
Súlad so súťažným poriadkom SKA a legislatívou
Súťaž návrhov sa realizuje podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 11.3.2015, podľa
§ 103 – 108 zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 158/2006 Z.z.
Úradu pre verejné obstarávanie.
Slovenská komora architektov podmienky overila
dňa 30.3.2016, s číslom KA-147/2016.
Tieto súťažné podmienky boli prerokované a odsúhlasené
porotou na ustanovujúcom zasadnutí poroty, ktoré sa konalo dňa 19.2.2016 v Žiline. Následne boli tieto súťažné podmienky počas overovania Slovenskou komorou architektov
upravené a opätovne odsúhlasené rozšírenou porotou
per rollam.

4. Druh súťaže
4.1
Podľa predmetu:
architektonická.
4.2
Podľa účelu:
s cenami a odmenami, vedúca k zadaniu zákazky víťazovi
súťaže.
4.3
Podľa okruhu účastníkov:
verejná anonymná.
4.4
Podľa počtu súťažných kôl:
jednokolová.
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5. Účastníci súťaže

6. Spôsob vyhlásenia

5.1
Okruh účastníkov
Súťaž sa vyhlasuje ako verejná anonymná, bez obmedzenia
počtu účastníkov. Účastníkom je každý, kto podal súťažný
návrh v zhode so súťažnými podmienkami.

6.1
Miesto vyhlásenia
Vypísanie súťaže je počas doby konania súťaže zverejnené
na internetovej stránke Slovenskej komory architektov
www.komarch.sk, na internetovej stránke Mesta Žilina
www.zilina.sk, na internetovej stránke OOCR Malá Fatra
www.regionmalafatra.sk, na internetovej stránke vytvorenej na účely tejto súťaže www.sutazduben.sk a vo Vestníku
Úradu pre verejné obstarávanie ww.uvo.gov.sk.

5.2
Podmienky účasti
Účastníkom môže byť každý, kto je oprávnený
na činnosť podľa §4 a §5 Zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa
príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho
hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie
a má svoje sídlo v Slovenskej republike alebo niektorom
z členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru
a Švajčiarskej konfederácie a spĺňa podmienky účasti podľa
ods. 2) písm. a), písm. c), písm. d) a písm. e) §26 Zákona
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Účastník preukáže
splnenie týchto podmienok podpísaním čestného vyhlásenia (príloha č.1) a predložením kópie autorizačného
osvedčenia Slovenskej komory architektov alebo autorizačného osvedčenia Slovenskej komory stavebných inžinierov
typu oprávňujúceho na spracovanie prípadnej zákazky,
prípadne rovnocenným dokumentom vydaným v inom
štáte Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej
konfederácie.

6.2
Poskytnutie súťažných podmienok a podkladov
Súťažné podmienky a podklady sú počas doby konania
súťaže prístupné na stiahnutie na internetovej stránke
www.sutazduben.sk, po vyjadrení súhlasu záujemcu, že ich
použije iba pre účely súťaže.
6.3
Registrácia účastníkov
Registrácia nie je povinná, ale záujemcom sa odporúča
zaslanie svojej emailovej adresy na adresu sekretára súťaže
(peter.lenyi@2021.sk), ktorý ich v prípade doplňujúcich
informácií bude bezodkladne informovať e-mailom.
6.4
Obhliadka riešeného územia
Nekoná sa. Miesto je nepretržite voľne prístupné.

Nesplnenie týchto požadovaných požiadaviek a podmienok
pre účasť v súťaži je dôvodom na vylúčenie zo súťaže.
Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladá verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa
§ 44 ods. 1 v čase a spôsobom, určeným verejným obstarávateľom.
5.3
Osoby vylúčené z účasti
Účastníkom v súťaži nesmie byť ten, kto:
a) bol spracovateľom súťažných podmienok,
b) je členom poroty alebo pomocným orgánom poroty,
c) overoval súťažné podmienky za Slovenskú komoru architektov,
d) je blízkou osobou, spoločníkom, zamestnancom alebo
zamestnávateľom osoby uvedenej v písm. a), b) alebo c).
5.4
Variantné riešenia:
V súťaži nie je prípustné predloženie viacerých návrhov
jedným účastníkom. V prípade, ak jeden účastník predloží
viaceré návrhy, bude to vnímané ako variantné riešenie
a všetky jeho návrhy budú vylúčené.

7. Komunikácia a jazyk súťaže
7.1
Komunikácia
Účastník komunikuje prostredníctvom sekretára súťaže.
Komunikácia prebieha prostredníctvom e-mailu so sekretárom (peter.lenyi@2021.sk). Odpoveď na každú včas
doručenú otázku oznámi sekretár všetkým účastníkom,
ktorí sa zaregistrovali, e-mailom a zároveň na internetovej
stránke súťaže (www.sutazduben.sk) do 3 pracovných dní
od doručenia žiadosti o vysvetlenie.
7.2
Jazyk súťaže
Rokovacím jazykom súťaže je slovenský jazyk. Všetky
súťažné dokumenty, t.j. súťažné podmienky, podklady
a dokumentácia o priebehu súťaže sú a budú vyhotovované
v tomto jazyku. Účastníci môžu klásť otázky v slovenskom
alebo českom jazyku. Vysvetľovanie bude podané v slovenskom jazyku. Celý súťažný návrh a tiež všetky dokumenty
predložené do súťaže musia byť vyhotovené v slovenskom
alebo českom jazyku.
Ak sa súťaže zúčastní súťažiaci so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky, musí predložiť súťažný návrh a požadované doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok
účasti v súťaži v pôvodnom jazyku a doložiť preklad do
slovenského jazyka. V prípade zistenia rozdielov v obsahu
predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku. To sa netýka súťažného návrhu a dokladov
predložených v návrhu súťažiaceho, ktorý je vyhotovený
v českom jazyku.
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8. Zoznam súťažných podkladov
01.

Fotodokumentácia súčasného stavu
(jpg)

02.

Ortofoto mapa
(jpg)

03.

Katastrálna mapa
(pdf)

04.

Výrez z územného plánu
(pdf)

05.

Odporúčané rozvrhnutie panelu
(pdf, dwg)

06.
Geodeticke polohopisné a výškopisné zameranie,
informácie z Územného plánu, vyznačenie polohy veže
(pdf, dwg)
07.
Geologický prieskum
- Podklad bude doplnený po dopracovaní, ktoré sa predpokladá do týždňa od vyhlásenia súťaže.

9. Spracovanie návrhu
Súťažný návrh bude obsahovať tieto časti:
9.1
Textová časť
Bude vyhotovená na formáte A4 a bude obsahovať:
- popis architektonického a technického riešenia v odporúčanom rozsahu do 1800 znakov (1 normostrana),
- odborný odhad ceny stavby.
9.2
Graﬁcká časť
Bude vyhotovená na jednom formáte rozmeru 700 x 1000
mm nastojato a bude nalepená na paneli z ľahkého materiálu vhodného pre výstavné účely s hrúbkou 5mm.
Bude obsahovať:
- situáciu, M 1:200,
- pôdorys na úrovni parteru s riešením bezprostredného
okolia, M 1:50,
- charakteristický pôdorys v akejkoľvek výške mimo parteru a vyhliadkovej plošiny, M 1:50,
- pôdorys na úrovni vyhliadkovej plošiny, M 1:50,
- minimálne 1 farebný pohľad, M 1:50,
- 1 rez, z ktorého bude zrejmé statické riešenie, M 1:50,
- 1 vizualizáciu, z ktorej bude zrejmé tvarové riešenie,
- ďalšiu voľnú prezentáciu podľa uváženia.

9.3
Digitálna časť
Tvorí ju 1 disk CD/DVD alebo USB nosič, uložený
v nepriehľadnej zalepenej obálke, označenej nápisom
„Digitálna časť“. Nosič bude obsahovať:
- graﬁckú časť vo formáte PDF s rozlíšením 300 DPI
- graﬁckú časť vo formáte JPG s rozlíšením 50 DPI
- textovú časť vo formáte PDF
9.4
Obálka „ Doklady oprávňujúce na účasť v súťaži“
Nepriehľadná zalepená obálka, označená nápisom
„Doklady oprávňujúce na účasť v súťaži“, bude obsahovať:
- čestné prehlásenia účastníka podľa odstavca 5.2
(príloha č.1),
- čestné prehlásenie, že účastník, pokiaľ jeho návrh zvíťazí,
má k návrhu zaistený dostatok oprávnení k tomu, aby mohol v nasledujúcom priamom rokovacom konaní uzavrieť
zmluvu o dielo na dopracovanie návrhu v ďalších stupňoch
projektovej dokumentácie a aby podľa nej mohla byť následne realizovaná stavba (príloha č.1),
- kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu podľa
odst. 5.2.
9.5
Obálka „Spiatočná adresa“
Nepriehľadná zalepená obálka, označená nápisom
„Spiatočná adresa“, bude obsahovať adresu, na ktorú bude
súťažný návrh zaslaný v prípade, že bude vylúčený.
9.5
Obálka „Autor“
Nepriehľadná zalepená obálka, označená nápisom „Autor“,
bude obsahovať:
- identiﬁkačné údaje účastníka a informáciu, kto je autorom návrhu. Mená, adresy, dohodnutý percentuálny
podiel na cene, číslo bankového spojenia, rodné čísla
(ak ide o organizáciu, tak IČO a DIČ) telefónne čísla
a e-mailové adresy,
- meno kontaktnej osoby a kontaktné údaje pre komunikáciu so sekretárom súťaže,
- vyhlásenie účastníka, že plne súhlasí s použitím autorských diel/návrhov, na účely propagácie tejto súťaže.
Vyhlásenie musí byť podpísané štatutárnym zástupcom/
zodpovednou osobou účastníka. Alebo v prípade, že si
účastník neželá zverejnenie výsledku súťaže a súťažného
návrhu pod svojim menom, má právo v súlade so Súťažným
poriadkom Slovenskej komory architektov vyjadriť svoj
nesúhlas vložením oznámenia v tomto zmysle do obálky
Autor alebo uviesť heslo, pod ktorým sa môže jeho návrh
prezentovať,
- súhlas s použitím osobných údajov pre účely súťaže,
vyplatenie cien a odmien.

Prípadné ďalšie panely a iné prílohy nebudú posudzované.
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10. Označenie návrhu
Nijaká časť návrhu nesmie byť označená identiﬁkačnými
údajmi ani značkou, ktorá by mohla viesť k porušeniu anonymity súťaže.
Všetky časti súťažného návrhu budú mať v pravom dolnom
rohu rámček 3 x 3cm, do ktorého overovateľ vyznačí identiﬁkačné číslo návrhu.
Všetky časti súťažného návrhu budú mať v strede dolnej
strany formátu nápis „Vyhliadková veža na Dubni“.

11. Kritériá hodnotenia
11.1
Kritériá
Súťažné návrhy budú hodnotené podľa týchto kritérií:
- urban.-krajinárske začlenenie do prostredia
20 bodov,
- architektonické riešenie
20 bodov,
- technická realizovateľnosť
20 bodov,
- funkčné využitie
20 bodov,
- ﬁnančná náročnosť
20 bodov.
11.2
Spôsob uplatnenia kritérií
Hodnotenie jednotlivých súťažných návrhov je anonymné.
Každý člen poroty hodnotí každý hodnotený súťažný návrh
podľa uvedených kritérií samostatne. Výsledné poradie
hodnotených súťažných návrhov je postupnosťou súčtov
poradí pridelených prítomnými členmi poroty na hodnotiacom zasadnutí jednotlivým návrhom, a to od najnižšieho
súčtu smerom k najvyššiemu.

13. Porota
Porota bude zasadať v tomto zložení:
13.1
riadni členovia:
- Ing. arch. Ľubomír Závodný, AA, predseda poroty
(nezávislý na vyhlasovateľovi),
- Ing. arch. Jan Vondrák, AA
(člen ČKA, nezávislý na vyhlasovateľovi),
- Ing. Vladimír Kohút, ASI
(nezávislý na vyhlasovateľovi),
- Ing. arch. Júlia Durdyová, podpredseda poroty
(závislá na vyhlasovateľovi),
- Mgr. Ingrid Dolníková
(závislá na vyhlasovateľovi),
13.2
náhradníci:
- Ing. arch. Vít Halada, AA
(nezávislý na vyhlasovateľovi),
- Ing. Jozef Oswald
(závislý na vyhlasovateľovi),
- Ing. Michal Marcinov
(nezávislý na vyhlasovateľovi).
13.3
Overovacia komisia:
- Ing. arch. Ondrej Marko
- Ing. arch. Marián Lucký
13.4.
Sekretár súťaže:
- Ing. arch. Peter Lényi, AA,
+ 421 904 193 722, peter.lenyi@2021.sk
Rozhodnutie poroty bude konečné a nie je možné sa proti
nemu odvolať ani podať námietku. Porota si v prípade
potreby vyhradzuje právo prizvať k hodnoteniu ďalších
expertov na špeciﬁká riešeného územia a predmetu súťaže.

12. Dôvody pre vylúčenie návrhu
Návrh bude vylúčený, v prípade, ak:
- nevyhovel záväzným požiadavkám na rozsah, obsah
alebo formu,
- nebol predložený do predpísaného termínu,
- bola porušená anonymita účastníka,
- jeden účastník predložil viaceré, resp. variantné návrhy,
- iným spôsobom nevyhovel záväzným požiadavkám deﬁnovaným v súťažných podmienkach
Účastníci berú na vedomie, že všetky súťažné návrhy, ktoré
nespĺňajú predpísané požiadavky v týchto súťažných podmienkach, budú vylúčené.
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14. Ceny a odmeny

16. Predloženie návrhu

V súťaži návrhov budú udelené ceny a odmeny, ktoré budú
vyplatené v eurách (€) bez DPH a pred zdanením.
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.

16.1
Obal s návrhom
Návrh účastník predloží v pevne uzavretom, nepriehľadnom a neporušenom obale. Návrh je možné doručiť osobne,
poštou alebo kuriérom. Na obale nesmú byť uvedené nijaké
identiﬁkačné údaje ani značky, ktorými by mohlo dôjsť
k porušeniu anonymity súťaže.

14.1
Porota rozhodne o udelení cien a odmien:
1. miesto:
1500 €
2. miesto:
900 €
3. miesto:
600 €
Porota rozdelí sumu 1000 eur na odmeny pre ďalšie návrhy. Najvyššia udelená odmena môže byť maximálne vo výške 480 €, pričom o výške a počte odmien na základe kvality
súťažných návrhov rozhodne porota.
Porota si vyhradzuje právo rozhodnúť o inom rozdelení cien. Celkový objem ﬁnančných prostriedkov určený
samostatne na ceny a na odmeny je neprekročiteľný. Ceny
a odmeny udelené v súťaži budú zdanené podľa platnej
legislatívy.

Vo vnútri obalu sa musí nachádzať zoznam častí súťažného
návrhu.
Miesto pre odovzdanie: podateľňa, Mestský úrad Žilina,
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.
Pri podaní poštou uvedie účastník ako adresu odosielateľa
adresu Slovenskej komory architektov: Panská 15, 811 01
Bratislava. Pri podaní poštou alebo kuriérom zo zahraničia
uvedie účastník adresu rovnocennej organizácie v príslušnej krajine. Pri podaní poštou alebo kuriérom je pre splnenie požiadavky na včasné predloženie návrhu rozhodujúci
čas doručenia návrhu.
Obal bude označený nápisom: „Súťaž návrhov - Vyhliadková veža na Dubni - neotvárať“ a bude obsahovať textovú
časť, graﬁckú časť, digitálnu časť, obálku „Autor“, obálku
„Spiatočná Adresa“ a obálku „Doklady oprávňujúce
na účasť v súťaži“.

15. Termíny

17. Ďalší postup

15.1

úvodné zasadnutie poroty:
15. 2. 2016

15.2

vyhlásenie súťaže:
5. 4. 2016

15.3

lehota na prevzatie súť. podkladov:
do 27. 5. 2016

15.4

možnosť klásť doplňujúce otázky:
do 27. 5. 2016

17.1
Priame rokovacie konanie
Rozhodnutie poroty je pre vyhlasovateľa záväzné
a do priameho rokovacieho konania budú ocenení účastníci oslovení v takom poradí, v akom sa umiestnia. V prípade,
že sa vyhlasovateľovi v priamom rokovacom konaní nepodarí uzavrieť zmluvu o dielo na vypracovanie nasledujúcich
projektových prác, tzv. inžinierskej činnosti a autorského
dozoru s účastníkom, ktorý skončil na 1. mieste, osloví
účastníka, ktorý skončil na 2. mieste a v prípade, že neuzavrie zmluvu ani s ním, osloví účastníka, ktorý skončil
na 3. mieste.

15.5

predloženie návrhov:
do 6. 6. 2016, 14:00

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu
so žiadnym z ocenených účastníkov.

15.6

otváranie obálok s návrhmi a overovanie:
7. 6. 2016, 9:00

15.7

hodnotiace zasadnutie poroty:
10. 6. 2016, 9:00, MsÚ v Žiline

15.8

oznámenie výsledkov:
do 15. 6. 2016

17.2
Zverejnenie výsledku
Výsledok súťaže zverejní vyhlasovateľ obdobným spôsobom, ako ju vyhlásil. Do troch mesiacov od ukončenia
súťaže bude usporiadaná verejná výstava všetkých prijatých súťažných návrhov. Na internetovej stránke súťaže
www.sutazduben.sk budú publikované všetky posudzované
návrhy. Výsledky budú publikované na všetkých internetových stránkach, na ktorých bola súťaž vyhlásená a taktiež
vo Vestníku VO.

15.9

vyplatenie cien a odmien:
do 10. 7. 2016
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18. Autorské práva

22. Záverečné ustanovenia

18.1
Autorské práva súťažiacich
Vyhlasovateľ sa zaväzuje plne rešpektovať autorské práva
účastníkov v súlade so zákonom č. 185/2015 Z.z. Autorský
zákon.

Odovzdaním súťažného návrhu súťažiaci vyslovujú súhlas
so súťažnými podmienkami a podkladmi.

18.2
Použitie autorského diela pre účely tejto súťaže
Ocenené súťažné návrhy sa stávajú majetkom vyhlasovateľa súťaže. Ostatné návrhy sa vrátia účastníkom
po ukončení výstavy, spôsobom na ktorom sa individuálne
dohodnú s organizátorom. Použitie autorského diela na iné
účely, ako boli uvedené v týchto súťažných podmienkach,
je viazané na súhlas autorov. S vlastníctvom návrhu neprechádza na vyhlasovateľa autorské právo. Vyhlasovateľ bude
s osobnými údajmi účastníka zaobchádzať v súlade
so zákonom o ochrane osobných údajov.

19. Dôvernosť prípravy a priebehu
Informácie o príprave súťaže, overovaní a hodnotení súťažných návrhov sú dôverné. Členovia poroty, pomocné orgány poroty a osoby poverené úlohami spojenými s prípravou
a priebehom súťaže sú viazané mlčanlivosťou.

20. Protokol
Zo zasadnutí poroty vypracuje sekretár protokol o priebehu
súťaže. Kópia záverečného protokolu bude zaslaná všetkým hodnoteným účastníkom súťaže a Slovenskej komore
architektov.

21. Postup v prípade zrušenia súťaže
Vyhlasovateľ môže zrušiť súťaž len zo závažných dôvodov. V prípade, že vyhlasovateľ zruší súťaž, bude povinný
primerane odškodniť účastníkov, ktorí pred zrušením
súťaže preukázateľne prevažne alebo sčasti splnili súťažné
podmienky.

Závery súťaže sú záväzné pre vyhlasovateľa, účastníkov
a členov poroty a nie je možné sa proti nim odvolať ani podať
námietku. V prípade, že sa v zápisnici z rokovania poroty
a v prílohách zistí chyba, omyl v menách a pod., je možné
podať žiadosť o opravu sekretárovi súťaže do 5-ich dní
od doručenia oznámenia o výsledkoch súťaže.
Predpokladom podpísania Zmluvy o dielo je výsledok
priameho rokovacieho konania o zmluve o dielo a splnenie
zákonných podmienok, ktoré musí vyzvaný účastník dokladovať v súlade s §26 ods. 2) písm. a), písm. c), písm. d),
písm. e) a písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Tieto doklady musí vyzvaný účastník verejnému obstarávateľovi – vyhlasovateľovi
súťaže predložiť. Budú tiež uvedené vo výzve na účasť
v priamom rokovacom konaní. Účastník priameho rokovacieho konania musí spĺňať aj kvaliﬁkačné predpoklady
o odbornej spôsobilosti – autorizácii podľa §4 a §5 zákona č.
138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade
s § 32 ods. 7) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov. Autorizačné osvedčenie musí
byť overené.
V prípade, že sa preukáže, že súťažiaci nespĺňa podmienky
účasti v súťaži, bude zo súťaže vylúčený v ktorejkoľvek fáze,
vrátane priameho rokovacieho konania o zmluve o dielo,
s povinnosťou vrátiť vyhlasovateľovi udelenú odmenu alebo
cenu vrátane nákladov s tým spojených.
Ak nebude uvedené požadované rozdelenie cien a odmien,
celá suma bude zaslaná na meno uvedené ako prvé v poradí.
Percentuálne sa budú pre členov kolektívu deliť ceny
a odmeny vyššie ako 100,- €. Odmeny nižšie ako 100,- €
budú vyplatené na účet autora alebo na účet člena kolektívu
uvedeného na prvom mieste kolektívu.
Vyhlasovateľ bude s osobnými údajmi pracovať v súlade
so zákonom o ochrane osobných údajov. Informácie, ktoré
súťažiaci v súťažnom návrhu označí za dôverné, nebudú
zverejnené alebo inak použité bez jeho predchádzajúceho
súhlasu, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom
a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o ochrane
osobných údajov atď.).

23. Prílohy súťažných podmienok
01.

Čestné vyhlásenie
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Príloha č.1
Čestné vyhlásenie

Meno a priezvisko

....................................................................................

Sídlo / trvalé bydlisko

....................................................................................

....................................................................................

Čestne vyhlasujem, že
spĺňam podmienky účasti podľa bodu 5.2 Súťažných podmienok, teda:
- spĺňam požiadavky na osobné postavenie podľa ods. 2) písm. a), písm. c), písm. d) a písm. e) § 26 Zákona č. č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- pokiaľ mnou predložený návrh zvíťazí, mám k nemu zaistený dostatok oprávnení k tomu, aby som mohol v nasledujúcom
priamom rokovacom konaní uzavrieť zmluvu o dielo na dopracovanie návrhu v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie
a aby podľa nej mohla byť následne realizovaná stavba.
zároveň nie som osobou vylúčenou z účasti podľa bodu 5.3 Súťažných podmienok, teda:
a) nie som spracovateľom súťažných podmienok,
b) nie som členom poroty,
c) nie som overovateľom súťažných podmienok za Slovenskú komoru architektov,
d) nie som blízkou osobou, spoločníkom, zamestnancom ani zamestnávateľom osôb v bodoch a), b) a c).

V .............................................. dňa ..............................................

..............................................
podpis

