Architektonická súťaž - súťaž návrhov – vyhlásenie
Architektonická súťaž - súťaž návrhov – vyhlásenie
Podľa §9 ods.9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)
1. Identifikácia vyhlasovateľa:
Mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava
IČO 603392
Kontaktná osoba: Ing. Valéria Floreková
tel. 0915 746 331, email: valeria.florekova@mudnv.sk
Ing. Dagmar Tittelová
tel. 02/60201436, email: dagmar.tittelova@mudnv.sk .
2.Opis predmetu súťaže návrhov a požiadavky na rozsah a obsah a formu návrhov:
Predmet:
architektonickú súťaž na návrh „múzeum starej Devínskej“ na parc. reg. C-KN č. 1397/1, k.ú.
Devínska Nová Ves.
Obsah návrhu- v tlačenej forme a na CD nosiči:
1. sprievodná správa
2. pôdorys 1. NP
3. pohľady
4. rozvinutý uličný pohľad
5. vizualizácia 3D
6. rámcový rozpočet stavby
7. návrh na výšku autorského honoráru za vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
3. druh súťaže návrhov:
Súťaž je súčasťou postupu vedúceho k zadaniu zákazky na poskytnutie služby – projektu pre
stavebné úpravy stavby.
4. okruh účastníkov
Účastníkom súťaže návrhov môže byť osoba oprávnená podľa osobitných predpisov v zmysle
§45 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, doklad musí byť priložený k návrhu
5. lehoty
Lehota na prevzatie súťažných podmienok : zverejnené kompletné podklady

Lehota na predkladanie návrhov: 08.08.20133 do 11,00 hod. v uzatvorenej obálke označenej
heslom Súťaž „múzeum stará Devínska“ – neotvárať na adresu: Miestny úrad Devínska
Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava.

Predpokladaná lehota na vyhodnotenie návrhov: 15.09.2013
6. Zloženie poroty:
Milan Jambor, Ing. arch. Milan Beláček, Ing. Valéria Floreková, Ing. Dagmar Tittelová,
Ing. Zuzana Polášová
7. Kritériá hodnotenia návrhov
architektonické stvárnenie, realizovateľnosť návrhu, optimálne dispozičné riešenie a efektívnosť
riešenia z hľadiska nákladov stavby
8. hodnota odmien, cien a iné informácie
S autorom víťazného návrhu bude podpísaná zmluva o dielo na spracovanie projektu pre
stavebné úpravy stavby. Honorár (skicovné) pre nevybratého uchádzača, ktorý sa v hodnotení
návrhov umiestni na 2. až 4. mieste v poradí ( 3 uchádzači) je 100 eur.
9. Spôsob a forma komunikácie s účastníkmi
Komunikácia prebehne v slovenskom jazyku, vyhlasovateľ uprednostňuje e-mailovú komunikáciu.
Stavba sa nachádza na Istrijskej 68, Bratislava, jedná sa o objekt bývalej reštaurácie „Furmanka“.
Ohliadku budovy je možné vykonať priamo z verejného priestranstva, bez našej účasti, prípadne
po vyžiadaní u kontaktnej osoby.
10 ďalšie údaje
Súťaž vykonávame výlučne pre potreby mestskej časti, slúži pre výber najvhodnejšieho návrhu
pre riešenie dotknutého územia. Údaje uvedené v predložených ponukách nebudú poskytnuté
tretím osobám. Vyhradzujeme si právo nevybrať ani jedného uchádzača, v takom prípade bude
skicovné vyplatené prvým trom uchádzačom v poradí hodnotenia.

Samostatná príloha : zameranie skutkového stavu objektu reštaurácie „Furmanka“
Bratislava 18.07.2013
Milan Jambor
Starosta mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves

