
Informačný list súťaže návrhov
overovanej Slovenskou komorou architektov

1. Názov súťaže: Promenáda na Šírave

2. Identifikácia  vyhlasovateľa:

Košice Región Turizmus, Hlavná 48, 040 01 Košice
Zastúpený: JUDr. Lenka Vargová Jurková (výkonná riaditeľka)
IČO: 42319269, DIČ: 2023656833

- spracovateľ súťažných podmienok:
Ing. arch. Anton Reitzner, tel.: 0908 325 227, e-mail: anton.reitzner@3linea.sk

- sekretár súťaže:
Mgr. Martin Michálek, M.A., tel.: 0905 533 562, e-mail:martin.michalek@kosiceregion.com 

- overovateľ súťažných návrhov:
Ing. Zuzana Uličná, tel.: 0910 924 823, e-mail: zuzana.ulicna@kosiceregion.com

3. Stručný opis predmetu súťaže:

Predmetom  súťaže  je  návrh  optimálneho  krajinársko-architektonického  riešenia  pešej
promenády  na  brehu  Zemplínskej  šíravy  pri  obci  Kaluža,  medzi  hotelom  Glamour  a
Thermalparkom Šírava.

Účelom  súťaže  je  výber  spracovateľa  projektovej  dokumentácie  pešej  promenády  na
Zemplínskej šírave.

4. Druh súťaže:
 
podľa predmetu riešenia: krajinársko-architektonická
podľa účelu: projektová
podľa okruhu účastníkov: verejná anonymná
podľa počtu kôl: jednokolová

5. Podmienky účasti v súťaži:

Autorizácia v Slovenskej komore architektov (oprávenie na činnosť podľa §4 alebo §4a alebo §5
zákona  č.  138/1992  Zb.  z.  o autorizovaných  architektoch  a autorizovaných  stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov), alebo rovnocenný dokument vydaný v niektorom zo
štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie a splnenie podmienok
osobného postavenia uchádzača podľa §32 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.

6. Spôsob a miesto sprístupnenia súťažných podmienok:

https://kosiceregion.com/sk, www.informacie.sk, www.komarch.sk

7. Spôsob zverejnenia výsledkov súťaže a súťažných návrhov:

https://kosiceregion.com/sk, www.informacie.sk, www.komarch.sk

8. Ceny a odmeny, režijné náklady:

1. cena: 3.000 €;   2. cena: 1.800 €;   3. cena: 1.200 €; odmeny vo výške 1.000 €;
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Režijné náklady sa nepreplácajú. Porota si vyhradzuje právo prerozdeliť ceny.

9. Lehoty súťaže:

Dátum vyhlásenia súťaže: 17.10.2018
Termín vyžiadania súťažných podmienok a podkladov : -
Termín odovzdania návrhov: 12.12.2018, 15:00 hod. 
Dátum hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty: 14.12.2018, resp. 17.12.2018
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: 21.12.2018
Lehota na preplatenie cien a odmien: do 21 dní od vyhlásenia výsledkov

10. Zloženie poroty :

Riadni členovia poroty – závislí na vyhlasovateľovi:
    • JUDr. Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus
    • Ing. Ján Čuchran, starosta obce Kaluža
Riadni členovia poroty – nezávislí na vyhlasovateľovi:
    • Ing. arch. Ján Kukuľa, autorizovaný architekt SKA
    • Ing. Rastislav Mochnacký, autorizovaný krajinný architekt SKA
    • Ing. arch. Marián Pitka, autorizovaný architekt SKA

Náhradník poroty – závislý na vyhlasovateľovi
    • Ing. Attila Török, marketingový manažér Košice Región Turizmus
Náhradník poroty – nezávislý na vyhlasovateľovi
    • Ing. arch. Igor Teplan, autorizovaný architekt SKA

Prizvaný expert poroty s poradným hlasom
    • Ing. Dušan Mydla, Slovenský vodohospodársky podnik

11. Záväzok vyhlasovateľa a podmienky zadania zákazky:

Na základe konečných výsledkov súťaže a v zmysle §119 až §125 (súťaž návrhov) zákona č.
343/2015 Zb. z. o verejnom obstarávaní vyhlasovateľ vyzve podľa poradia určeného porotou
autorov  víťazného  návrhu  k  podaniu  ponuky  na  spracovanie  projektovej  dokumentácie  na
územné  konanie  a  jednostupňovej  projektovej  dokumentácie  na  stavebné  konanie  a
uskutočnenie stavby.

12. Overenie súťaže Slovenskou komoru architektov :

Overovací protokol č.: KA-618/2018 zo 16.10.2018


