Obec Nitrianske Rudno

vyhlasuje súťaž návrhov
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.

Identifikácia vyhlasovateľa:

2.

Obec Nitrianske Rudno
Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno
IČO 318 345, www.nitrianskerudno.sk, č. t. 046-5455 076,
e-mail: ocunitrianskerudno@mail.t-com.sk
Robert Štrbák, starosta obce, č. t. 046-5455 670, 0905 592 446.
.
Predmet súťaže:
Ideová architektonická súťaž návrhov na stavebné úpravy stavby zasadačka obecného
úradu.

3.

Opis predmetu súťaže návrhov
 zasadačka obecného úradu stojí na parcele reg. C-KN č. 220/1, k. ú. Nitrianske Rudno,
 budova je postavená v roku 1970 , má kapacitu 80 miest a slúži na kultúrne
a spoločenské podujatia organizované obcou, občianskymi združeniami i obyvateľmi
obce,
 priľahlé pozemky sú vo vlastníctve obce, prístup z parkoviska obecného úradu,
možnosť rozšírenia i predĺženia stavby.

4.

Cieľ stavebných úprav:
 zvýšenie kapacity zasadačky na cca 160 miest na sedenie a tanečného parketu pre 100
osôb,
 multifunkčné využitie stavby,
 spojenie s prípadným stavebnotechnickým zapojením terasy a letného sedenia,
 riešenie prístupu a parkovania,
 vybudovanie sociálno-hygienického zariadenia.

5.

Rozsah, obsah a forma podania návrhov:
 presné označenie súťažiaceho,
 sprievodná správa,
 pôdorys 1. NP a pohľadové výkresy zo všetkých strán (2x v tlačenej forme a 1x na CD
nosiči vo formáte PDF),
 rámcový rozpočet stavby,
 návrh na výšku autorského honoráru za vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
alebo súhlas súťažiaceho s použitím autorských práv na spracovanie príslušných
stupňov projektovej dokumentácie v prípade, že jeho návrh bude vybratý.

6.

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.

7.

Lehota a spôsob predkladanie návrhov:
Návrh doručiť do 3. 7. 2015 do 12, 00 hodiny v uzatvorenej obálke označenej
heslom „Súťaž návrhov – neotvárať“ osobne alebo poštou na adresu Obec Nitrianske
Rudno, Hlavná 1, 972 26 Nitrianske Rudno.
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie návrhov - august 2015.

8.

Kritériá hodnotenia návrhov:
Plnenie cieľa úprav, architektonické stvárnenie, realizovateľnosť návrhu, optimálne
dispozičné riešenie a efektívnosť riešenia z hľadiska nákladov stavby.

9.

Odmena a finančné náklady
Vybratý návrh bude ocenený finančnou odmenou vo výške 250,- Eur. Vyhlasovateľ si
vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy alebo súťaž zrušiť alebo ukončiť
súťaž ako neúspešnú. Súťažiaci nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou
v súťaži.

10.

Spôsob a forma komunikácie s účastníkmi
Komunikácia prebehne v slovenskom jazyku. Bližšie informácie poskytne vyhlasovateľ
osobne. Ohliadku budovy je možné vykonať priamo z verejného priestranstva a interiér
po dohode s vyhlasovateľom.

Nitrianske Rudno, 01. 06. 2015

Robert Š t r b á k
starosta obce

