OZNÁMENIE O SÚŤAŽI NÁVRHOV
HLAVIČKA FORMULÁRA
Toto oznámenie upravuje
Smernica 2014/24/EU

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Mesto Žilina
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00321796
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Kód NUTS: SK031
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Roman Osika, Ing. arch. Viera Šottníková
Telefón: +421 417063109
Email: viera.sottnikova@gmail.com
Fax: +421 417632151
http://www.zilina.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa: (URL): http://www.zilina.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Súťaž zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Súťaž riadi ústredný obstarávací orgán: Nie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): https://www.komarch.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Nie
Chcete vyplniť aj adresu: Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.
Neobmedzený a
plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na:(URL): Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): Samospráva

ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
AREÁL ŠPORTU DUBEŇ V ŽILINE
Referenčné číslo: 15269/2017
II.1.2) Hlavný kód CPV
71000000-8
II.2) POPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
71000000-8
II.2.4) Opis obstarávania:
Účelom verejnej anonymnej urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov Areál športu Dubeň v Žiline je návrh a
realizácia zámeru Mesta Žilina vybudovať v lokalite Budatín - Sihoť na pravostrannom nábreží rieky Váh, mimo
súčasného zastavaného územia, športový areál celomestského až regionálneho významu. Vyhlasovateľ od tejto
súťaže očakáva návrh športovo-rekreačného areálu v súlade s platným znením ÚPN-M Žilina ZaD a s potrebami
mesta. Cieľom tejto urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov je výber spracovateľa urbanistickej štúdie
riešeného územia v podrobnosti zóny a projektovej dokumentácie multifunkčnej športovej haly (pre územné
rozhodnutie a stavebné povolenie) bez inžinierskej činnosti, ktorú si Mesto Žilina bude vykonávať v rámci svojho
úradu. Podľa výsledkov súťaže a odporúčania poroty vyhlasovateľ s víťazom súťaže, na základe výsledkov
priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. h), vyrokuje zmluvu o dielo podľa ustanovení § 536 a
nasledujúcich Obchodného zákonníka na spracovanie požadovaného rozsahu prác. Vybraný autor víťazného
súťažného návrhu bude po uzavretí zmluvy zhotoviteľom požadovanej urbanistickej štúdie a projektovej
dokumentácie multifunkčnej športovej haly potrebnej projektovej dokumentácie pre povolenie stavby, vrátane
výkonu autorského dohľadu pri realizácii navrhnutého diela v súlade s Autorským zákonom č.185/2015 Z.z..
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II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) POPIS
IV.1.2) Druh súťaže
Otvorená
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú hodnotené len podľa nasledujúcich kritérií na hodnotenie
súťažných návrhov:
-komplexnosť urbanistického a architektonického návrhu riešeného areálu vrátane väzieb na širšie okolie,
-kreativita navrhovaného riešenia,
-navrhované architektonické riešenia,
-návrh funkčného využitia s dôrazom na realizovateľnosť návrhu,
-ekonomická a priestorová efektívnosť návrhu.
Hodnotenie jednotlivých súťažných návrhov je anonymné. Každý člen poroty hodnotí každý hodnotený súťažný
návrh podľa uvedených kritérií samostatne. Výsledné poradie hodnotených súťažných návrhov je konsenzom
členov poroty na základe diskusií o jednotlivých hodnotených súťažných návrhoch.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 28.11.2017 15:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: Áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení: V súťaži návrhov budú udelené nasledujúce ceny:
1.cena 10 000,- €
2.cena 6 000,- €
3.cena4 000,- €
Na základe výsledkov súťaže a kvality predložených súťažných návrhov porota môže výšku udelených cien
upraviť, avšak celková suma určená na ceny je neprekročiteľná.
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
Porota môže udeliť odmeny v celkovej výške maximálne do 4 000,- €. Najvyššia udelená odmena môže byť
maximálne vo výške 80% 3. ceny (3 200,- €), pričom o výške a počte odmien na základe kvality súťažných
návrhov rozhodne porota. Celková suma určená na odmeny je neprekročiteľná, zároveň podľa výsledkov
hodnotenia nemusí byť celá vyčerpaná a tiež nemusia byť udelené žiadne odmeny.
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: Áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: Nie
IV.3.5) Mená vybraných členov poroty:
Porotca: 1.prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., predseda poroty
Porotca: 2.Ing. Igor Liška, podpredseda poroty
Porotca: 3.Ing. arch. Ján Dolejši,
Porotca: 4.Ing. arch. Michal Gaj,
Porotca: 5.Ing. arch. Peter Nezval,
Porotca: 6.Ing. arch. Štefan Polakovič,
Porotca: 7.Ing. arch. Štefan Zahatňanský,

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Súťažné podmienky a súťažné pomôcky je možné získať elektronicky na e-mailovej adrese sekretárky súťaže Ing.
arch. Viery Šottníkovej viera.sottnikova@gmail.com po zaregistrovaní záujemcu o účasť v súťaži uvedením
kontaktnej e-mailovej adresy
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a po vyjadrení súhlasu, že súťažné pomôcky použije iba pre účely súťaže. Následne mu budú súťažné
podmienky a pomôcky zaslané elektronicky cestou cez www.uschovna.cz. Súťažné podmienky a pomôcky sa
záujemcom o účasť v súťaži poskytujú bezodplatne.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMAVANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Ružová dolina 10, P.O.BOX 98, 820 05 Bratislava
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.09.2017
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