INFORMAČNÝ LIST SÚŤAŽE NÁVRHOV
OVEROVANEJ SLOVENSKOU KOMOROU ARCHITEKTOV
1. Názov súťaže:
PARKOVACÍ DOM V TRNAVE
2. Identifikácia vyhlasovateľa:
Mesto T r n a v a , Hlavná ulica č.1, 917 71 Trnava
Spracovateľ súťažných podmienok : Ing. arch. Peter Purdeš, MsÚ Trnava – odbor územného rozvoja
a koncepcií, Trhová 3, 917 71 Trnava, mail : peter.purdes@trnava.sk
Sekretár súťaže:
Radoslav Drobný, 917 01
Trnava,
tel : +421 917 558 404, mail :
drobny@visions.cc
Overovateľ súťažných návrhov: Ing. Kristína Gottwaldová
3. Stručný opis predmetu súťaže:
Účelom súťaže je získať najlepší návrh pre parkovacieho domu v obytnom súbore Na Hlinách v Trnave
tak, aby boli splnené funkčné a prevádzkové požiadavky s požiadavkami na najvyššiu kvalitu
urbanisticko - architektonického riešenia.
4. Druh súťaže:
Súťaž je zadávaná podľa § 119 – 257 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky ÚVO č.157/2016 Z.z. o súťažiach návrhov a v súlade so
Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 13. apríla 2016 (ďalej “SP SKA”) s
prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení
neskorších predpisov
podľa predmetu riešenia: architektonická
podľa účelu: projektová
podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná
podľa počtu kôl: jednokolová
podľa udeľovania cien: súťaž s udeľovaním cien a odmien účastníkom
5. Podmienky účasti v súťaži:
Podmienky účasti týkajúce sa odbornej spôsobilosti - Autorizácia v Slovenskej komore architektov v
súlade s § 4, § 4a a §5 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a predpisov alebo oprávnenie podľa ekvivalentnej
právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.
Vyhlasovateľ bude požadovať pri následnom zadávaní zákazky podľa §98 ods. 1 písm. i) zákona č.
343/2015 Z.z. na spracovanie projektovej dokumentácie na základe úspešného návrhu od vyzvaného
záujemcu/záujemcov preukázanie splnenia podmienok účasti podľa §32 Zákona o verejnom obstarávaní.
6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov:
Vo Vestníku verejného obstarávania www.uvo.gov.sk, na internetových stránkach SKA
www.komarch.sk, na internetovej stránke Českej komory architektov www.cka.cz, na internetovej
stránke www.archinfo.sk, na internetovej stránke vyhlasovateľa mesta Trnava, www.trnava.sk.
7.Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov:
Vo Vestníku verejného obstarávania www.uvo.gov.sk, www.trnava.sk, www.komarch.sk, na internetovej
stránke Českej komory architektov www.cka.cz a na internetovej stránke www.archinfo.sk . Súťažné
návrhy budú zverejnené formou verejného vystavovania, zverejnením na webovej stránke. Lehota na
výstavu súťažných návrhov je 3 mesiace od vyhlásenia výsledkov súťaže.
8. Cena a odmeny, režijné náklady, predpokladaná hodnota zákazky:
1. cena : 8 000,-Eur, 2. cena : 4 800,-Eur, 3. cena 3 200,-Eur. Suma na odmeny 2 000,-Eur
Predpokladaná hodnota zákazky: 124 496,- EUR
9. Lehoty súťaže:
Dátum vyhlásenia súťaže: 8.7.2020
Odporúčaný termín prihlásenia do súťaže a podania žiadosti o vysvetlenie : do 14.8.2020 do 24.00 hod.
Termín odovzdania súťažných návrhov súťažiacimi :
do 8.10.2020 do 16.00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty :
27.10. a 28.10.2020
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže :
11. 11. 2020
Lehota na preplatenie cien a odmien:
do 30 dní od vyhlásenia výsledkov
10. Zloženie poroty:
Závislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing.arch. Peter Purdeš, MsÚ Trnava – autorizovaný architekt SKA
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing.arch. Karol Hoffman - autorizovaný architekt SKA
2. Ing.arch. Matej Grébert - autorizovaný architekt SKA
3. Ing. Eugen Guldan - autorizovaný krajinný architekt SKA
4. Ing. Magdaléna Horňáková - autorizovaný architekt SKA

Náhradníci poroty
Závislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing.Jarmila Garaiová, MsÚ Trnava, odbor územného rozvoja a koncepcií, MsÚ Trnava
Nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing.arch. Pavol Ďurko, autorizovaný architekt SKA
Členovia poroty bez práva hlasovania
Experti poroty s poradným hlasom :
1. JUDr. Peter Bročka, LL.M. - primátor mesta
2. Ing.arch. Ondrej Horváth, MsÚ Trnava – vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií
3. Emanuel Gronský, poslanec MZ v Trnave, volebný obvod č.3, Trnava - sever
4. Ing. Peter Trnka, MsÚ Trnava – odbor územného rozvoja a koncepcií
5. Ing. Jana Miklovičová, MsÚ Trnava – odbor investičnej výstavby
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky
Ide o urbanisticko architektonickú súťaž pre neobmedzený počet účastníkov vedúcu k zadaniu zákazky
na služby osobitným postupom. Rozhodnutie poroty je pre vyhlasovateľa záväzné. Záväzkom sa
rozumie, že vyhlasovateľ vyzve na priame rokovacie konanie víťaza súťaže na uzavretie
zmluvy o dielo, teda vyhlasovateľ má v úmysle zadať po súťaži návrhov osobitným postupom podľa
§98 ods. 1 písm. i) Zákona o verejnom obstarávaní zákazku na službu, vedúcu k spracovaniu
projektovej dokumentácie na základe víťazného návrhu. Na priame rokovacie konanie v zmysle
uvedeného postupu bude vyzvaný víťaz (víťazi) súťaže návrhov. V prípade, že sa toto rokovanie
skončí neúspechom, m ô ž e vyzvať vyhlasovateľ ďalších ocenených postupne a v poradí
zostavenom porotou.
12. Overenie súťaže Slovenskou komorou architektov:
KA-220/2020 zo dňa 7.7.2020

