Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov
1. Názov súťaže :

Obnova vojenskeho cintorina z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici - Majeri
2. Identifikácia vyhlasovateľa :
Mesto Banská Bystrica, ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica
spracovateľ súťažných podmienok:
Ing. arch. Tomáš Sobota
sekretár súťaže:
Ing. arch. Tomáš Sobota
overovateľ súťažných návrhov:
Ing. arch. Zuzana Gombalová
3. Stručný opis predmetu súťaže :
Predmetom súťaže je návrh optimálneho architektonickeho, urbanistickeho a výtvarno-umeleckeho
riešenia obnovy časti vojenskeho cintorína z 1.sv.vojny, ktorý sa nachádza v Banskej Bystrici – časť
Majer a dnes je z väčšej časti neprístupný.
4. Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia : urbanisticko-architektonická
podľa okruhu účastníkov : verejná anonymná
podľa počtu kôl :
jednokolová
5. Podmienky účasti v súťaži :
Autorizácia v Slovenskej komore architektov a splnenie podmienok osobneho postavenia uchádzača
podľa §26 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.
6. Spôsob a miesto spristupnenia súťažných podmienok a súťažných podkladov :
www.banskabystrica.sk; www.vhu.sk, www.informacieska.sk, www.komarch.sk, www.cka.cz
7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
www.banskabystrica.sk; www.vhu.sk, www.informacieska.sk, www.komarch.sk, www.cka.cz
8. Ceny a odmeny, režijne náklady :
1. cena : 1800 €; 2. cena :1050 € ; 3. cena : 650 € ; suma na odmeny 1000,- €
9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže: 22.06.2016
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : 06.09.2016
Termín odovzdania návrhov: 06.09.2016
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 08.-09.09.2016, 13.09.-14.09.2016
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 30.09.2016
Lehota na preplatenie cien a odmien: 30.10.2016
10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Peter Surovec,
Ing. arch Ivica Gašparovičová
nezávislí na vyhlasovateľovi:
PhDr. Roman Hradecký,
Dr. Imrich Purdek, Phd.,
Ing, Jana Kráľová
Ing. arch. Štefan Moravčík,
Ing. arch. Branislav Hovorka, Ing. arch. Danica Turčanová
Ing. arch. Peter Kašša
Náhradníci poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Peter Lapín
nezávislí na vyhlasovateľovi:
Ján Pacek
Experti poroty :
JUDr.,Mgr. Martin Kvietok
Ing. arch. Zuzana Klasová,
Jana Pelikánová
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Rozhodnutie poroty je pre vyhlasovateľa záväzne. Zákazka môže byť zadaná účastníkovi, ktoreho návrh
vybrala porota ako víťazný a ktorý bude spĺňať podmienky účasti osobneho postavenia podľa ZVO.
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
KA-439/2016 zo dna: 21.06.2016

