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

Prestavba Ružičkovho domu a návrh polyfunkčného bytového domu v Žiline
2. Identifikácia vyhlasovateľa :
Názov, adresa Kreatim, s.r.o., Prídavková 41/A, 841 06 Bratislava – Záhorská Bystrica
spracovateľ súťažných podmienok: Ing. arch. Viera Šottníková tel.: +421903794736
E-mail: viera.sottnikova@gmail.com.
sekretár súťaže: Ing. arch. Viera Šottníková tel.: +421903794736 E-mail: viera.sottnikova@gmail.com
overovateľ súťažných návrhov: Ing. Mgr. Peter Dubec tel.: +421910282151 E-mail: dubec@dcza.sk
Roman Kupčík tel.: +421905362596 E-mail: ekonom@dcza.sk
3. Stručný opis predmetu súťaže :
Predmetom súťaže je návrh prestavby a rekonštrukcie existujúceho funkcionalistického bytového domu –
Ružičkovho domu (Ing. arch. M.M. Scheer) a návrh novostavby polyfunkčného bytového domu na mieste
existujúceho Domu diecéznej charity ako spoločného obytného bloku v centre Žiliny.
Účelom súťaže je výber spracovateľa projektovej dokumentácie predmetu súťaže na základe výsledkov
súťaže.
4. Druh súťaže :
podľa predmetu riešenia: architektonická
podľa účelu: projektová
podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná
podľa počtu kôl : jednokolová
5. Podmienky účasti v súťaži :
Autorizácia - oprávnenie na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 alebo autorizovaného
inžiniera podľa § 5 ods. 1 písm. a) 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.
6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok :
Súťažné podmienky sú sprístupnené na webových adresách: www.komarch.sk,
www.cka.cz,
www.archinfo.sk, www.kreatim.sk, www.zilina.sk
Súťažné pomôcky je možné získať u sekretárky súťaže, E-mail: viera.sottnikova@gmail.com
7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov :
Každý autor/autori hodnoteného súťažného návrhu listom a na webových adresách: www.komarch.sk,
www.cka.cz, www.archinfo.sk, www.kreatim.sk, www.zilina.sk
Výstava sa uskutoční do 3 mesiacov po ukončení súťaže.
8. Ceny a odmeny, režijné náklady :
1. cena: 5000 euro; 2. cena: 3000 euro; 3. cena: 2000 euro
Odmeny spolu do výšky max. 2000 euro, režijné náklady sa neudeľujú.. Porota si vyhradzuje právo
prerozdeliť ceny a odmeny..
9. Lehoty súťaže :
Dátum vyhlásenia súťaže: 23.03.2017
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : do 31.05.2017 do 24:00 hod.
Termín odovzdania návrhov: do 14.06.2017 do 15:00 hod.
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 20.-21.06.2017
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 20.07.2017
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 30 dní od vyhlásenia výsledkov
10. Zloženie poroty :
Riadni členovia poroty:
závislí na vyhlasovateľovi:
1. Mgr. Robert Krett
nezávislí na vyhlasovateľovi:
2. Ing. arch. Martin Bišťan
3. prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
4. Ing. arch. Alexander Koban
5. Ing. arch. Štefan Moravčík
6. Ing. arch. Martin Pavelek
7. Ing. arch. Tomáš Sobota

Náhradníci poroty:
nezávislí na vyhlasovateľovi:
1. Ing. arch. Júlia Durdyová
2. Ing. arch. Magdaléna Krajčírovičová,
3. Akad. arch. Dušan Voštenák,
závislí na vyhlasovateľovi
4. Ing. Peter Budinský
Experti poroty : Ing. Štefan Halvoň, expert na statiku a stavebné konštrukcie,
Mgr. Vladimír Majtan, expert na pamiatky a pamiatkové stavby
ďalších si môže porota prizvať v prípade potreby
11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:
Ide o postup podľa §§ 847 – 849 Občianskeho zákonníka, verejná súťaž pre neobmedzený počet
účastníkov, vedúci k zadaniu zákazky na poskytnutie služby uzavretím zmluvy o dielo postupom podľa
ustanovení §536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. Víťaz súťaže získa právo na poskytnutie služby
– spracovanie projektovej dokumentácie stavieb, ktoré sú predmetom súťaže. .
12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :
Overenie SKA: KA-188/2017 zo dňa 20.03.2017

