JAVNI, OTVORENI, PROJEKTNI, U JEDNOM STUPNJU, ANONIMNI, URBANISTIČKO – SKULPTORSKI

NATJEČAJ
ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - SKULPTORSKOG RJEŠENJA
ZA IZGRADNJU SPOMEN OBILJEŽJA POGINULIM HRVATSKIM BRANITELJIMA I CIVILNIM
ŽRTVAMA U DOMOVINSKOM RATU
NA LOKACIJI dio k.č 1733 k.o. Glina u Glini

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

Glina, travanj 2012.

GRAD GLINA
raspisuje, organizira i provodi
javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni, urbanističko – skulptorski
NATJEČAJ
ZA IZRADU IDEJNOG URBANISTIČKO - SKULPTORSKOG RJEŠENJA
ZA IZGRADNJU SPOMEN OBILJEŽJA POGINULIM HRVATSKIM BRANITELJIMA I CIVILNIM
ŽRTVAMA U DOMOVINSKOM RATU
NA LOKACIJI DIO K.Č. BR. 1733, K.O. GLINA U GLINI

I.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA
1.1. INVESTITOR I RASPISIVAČ (dalje u tekstu : NARUČITELJ) natječaja je GRAD GLINA, Trg
bana J. Jelačića 2, 44 400 Glina, faks: 044/551-639, tel: 044/551-600,
e-mail: gradonacelnik@grad-glina.hr
1.2. ORGANIZATOR natječaja je GRAD GLINA, Trg bana J. Jelačića 2, 44 400 Glina, Upravni
odjel za gospodarske djelatnosti, prostorno uređenje, gradnju i gradsku imovinu,
OSOBE ZA KONTAKT: Ivan Mikacinić, dipl. iur. tel. 044/551-603, tajnistvo@grad-glina.hr
za opće uvjete, Novela Rimay Ferenčak, d.i.a. novela.rimay@gmail.com tel 098/326781 za
tehnički dio.
1.3. VRSTA NATJEČAJA
javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju, anonimni, urbanističko – skulptorski
CPV: Organizacija natječaja za arhitektonske projekte, Oznaka: 742230000
1.4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE: 102.000,00 kn
1.5. SVRHA I CILJ natječaja je dobiti najkvalitetnije urbanističko – skulptorsko idejno rješenje
spomen obilježja na lokaciji koja je predmet natječaja, a koje će poslužiti kao valjana stručna
podloga za izradu cjelokupne projektne dokumentacije za izgradnju spomen obilježja.
1.6. Pravo sudjelovanja imaju stručne fizičke ili pravne osobe zvanja arhitekt, urbanist,
krajobrazni arhitekti i kipar uz uvjet da je najmanje jedan autor natječajnog rada ovlašteni
arhitekt ili akademski kipar.
1.7. Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, tajnik natječaja,
stručni suradnici i konzultanti, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici svojim radom ne mogu
sudjelovati na ovom natječaju.
1.8. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s
jednim radom.
1.9. Objava i rezultati natječaja bit će javno objavljeni u Elektronskom oglasniku javne nabave,
«Večernjem listu» i na web stranicama Grada Gline www.grad-glina.hr

II.

DOKUMENTACIJA

Naručitelj stavlja natjecateljima na raspolaganje slijedeću dokumentaciju:
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2.1.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

2.2.

PROJEKTNI ZADATAK
TEKSTUALNI DIO

1. Uvodna napomena
2. Lokacija
2.1. Prostorno planska dokumentacija
3. Oblikovanje
4. Opseg zadatka, regulativa
2.3

GRAFIČKI PRILOZI /DOKUMENTACIJA
1.
2.
3.
4.

Izvod iz katastarskog plana M 1 : 1000 (pdf.)
Posebnu geodetsku podlogu sa granicom obuhvata M 1 : 500 (dwg. i jpg.)
Izvod iz digitalnog orto foto plana M 1 : 1000 (pdf.)
Prostorni plan Grada Gline (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije br.
05/00. i Službeni vijesnik br.48/10.) (pdf.)
5. Urbanistički plan uređenja grada Gline (Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije 09/03.) (dwg. i doc.)
6. Fotografije (jpg.)
Natječajna dokumentacija pripremljena je na digitalnom /CDROM/ mediju.

III.

ROKOVI

3.1.

Početak natječaja je 15. svibnja 2012. godine, odnosno objavom u Elektronskom oglasniku
javne nabave.

3.2.

Natječajne podloge mogu se podići i naručiti radnim danom od 8.00 do 15.00 sati u Gradu
Glini, Stručna služba Grada Gline, Trg bana J. Jelačića 2, 44 400 Glina tel. 044/551-604, fax:
044/551-637 e-mail: tajnistvo@grad-glina.hr.
Natječajne podloge se mogu dobiti na uvid u Gradu Glini, Stručna služba Grada Gline, Trg
bana J. Jelačića 2, Glina, temeljem prethodnog usmenog dogovora na tel. 044/ 551-604.

3.3.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana za koncept i lokaciju spomen obilježja do
04. lipnja 2012. godine.
Pitanja se dostavljaju na Grad Glina, Stručna služba Grada Gline, Trg bana J. Jelačića 2,
44 400 Glina, isključivo u pisanoj formi na e-mail tajnistvo@grad-glina.hr faks 044/551-637 ili
na adresu Grada Gline.
Pisani odgovori na pitanja iz ove točke bit će dostavljeni do 11. lipnja 2012. godine svima
koji su podigli natječajne podloge.

3.4.

Rok predaje natječajnih radova je 16. srpnja 2012. godine do 12.00 sati u Gradu Glini, Glina,
Trg bana J. Jelačića 2.
Otvaranje natječajnih radova je 16. srpnja 2012. godine u 12.00 sati u Gradu Glini, Glina, Trg
bana J. Jelačića 2.

3.5.

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 14. kolovoza 2012. godine.

3.6.

Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem pošte preporučeno i objavljeni
u sredstvima javnog priopćavanja najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog
suda.

3.7.

Izložba natječajnih radova te razgovor s Ocjenjivačkim sudom održat će se po završetku rada
Ocjenjivačkoga suda. Izložba će se održati najkasnije mjesec od dana dodjele nagrada. O
datumu i mjestu održavanja izložbe i razgovora bit će pismeno obaviješteni svi natjecatelji.
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3.8.

Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dana od završetka
izložbe, nakon kojeg roka naručitelj ne odgovara za radove.

IV.

NAGRADE

4.1.

Ako do određenog roka prispije najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju
uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto
iznosu i rasporedu kako slijedi:
I. nagrada
II. nagrada
III. nagrada

25.000,00 kn
15.000,00 kn
10.000,00 kn

4.2. Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

V.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:
1. Jakov Ahel, dipl.ing.arh. ovlašteni arhitekt
2. Milan Bakšić, Gradonačelnik, dopredsjednik,
3. Margita Malnar, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
4. Ivan Fijolić, akad. kipar,
5. Valentina Šerbec, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt

Zamjenik članova Ocjenjivačkog suda
1. Ivan Mikacinić, dipl.iur.
Tehnička komisija
1. Novela Rimay Ferenčak, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt - urbanist
2. dr. sc. Damir Fabijanac, dipl. ing. agr.
3. Katica Filipović, struč. spec. oec.
Tajnik natječaja
1. Sandra Jakopec, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt
Stručni konzultant
1. Igor Cindrić, dipl.ing.arh., predstavnik Ministarstva kulture Konzervatorski odjel u Sisku

VI.

SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

Natjecatelj prema priloženom Projektnom zadatku i Uvjetima natječaja izrađuje idejno urbanističko skulptorsko rješenje koje sadrži priloge i to:
6.1.
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GRAFIČKI PRILOZI
1.
Parterno uređenje šire zone obuhvata s prijedlogom dispozicije urbane opreme i
osvjetljenja, rješenje na kopiji katast. plana
M 1:200
2.
Prijedlog uređenja zone spomen obilježja
M 1:100
3.
Nacrti spomen obilježja u odgovarajućem mjerilu u ovisnosti o rješenju, maksimalno
veličina papira 420x297 mm (A3)

4.
5.
6.
6.2

Najmanje 2 prostorna prikaza (fotomontaže na označenoj fotografiji i jedna po izboru)
Karakteristični detalji i ostali grafički prikazi po izboru u odgovarajućem mjerilu,
maksimalno veličina papira 420x297 mm (A3).
Maketa u odgovarajućem mjerilu u ovisnosti o rjšenju, maksimalno 500x500x500
mm).

TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE KONCEPTA (maksimalno 5 kartica)
Tekstualno obrazloženje rješenja
 koncept
 opis tehničkih ili tehnoloških rješenja izvedbe
 opis i obrazloženje odabranih materijala (boja, tekstura, obrada)
 procjena troškova izgradnje projekta (s aproksimativnim troškovnikom)
 detaljni iskaz svih neto i bruto površina

Tekstualno obrazloženje treba sadržavati umanjene grafičke priloge.
Svi prilozi koji nisu ovim općim uvjetima traženi, neće biti razmatrani od strane članova
Ocjenjivačkog suda.

VII.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri
ocjenjivanju radova osnovni kriteriji Ocjenjivačkog suda su:




odabir osnovne ideje (koncept) i primjerenost sadržaja spomen obilježja
oblikovno-estetska kvaliteta urbanističko-skulptorskog rješenja
ispunjavanje funkcionalnih zahtjeva i ekonomičnost rješenja

Svi nagrađeni radovi moraju biti provedivi.

VIII.

OPREMA NATJEČAJNOG RADA

8.1.

Propisuje se format listova DIN A3 (297 x 420 mm) za sve grafičke priloge.

8.2.

Svi grafički prilozi predaju se nekaširani u zapečaćenom omotu.

8.3.

Tekstualni dio elaborata mora biti uvezan zajedno s grafičkim prilozima u formatu A3 u tri (3)
primjerka.
Jedan (1) primjerak samo grafičkih priloga (bez tekstualnog elaborata) predaje se slobodno
(bez uveza) u svrhu postava na izložbi natječajnih radova.

8.4.

Svi se prilozi dostavljaju bez šifre, potpisa ili slično, jer će pri otvaranju biti označeni šifrom.
Redni broj pod kojim je natječajni rad zaprimljen nije šifra rada.

8.5.

Svi grafički (preporuka PDF ili jpg format) i tekstualni (Word) prilozi predaju se i na CDROM
mediju, zatvorenom u tvrdi omot.

8.6.

Natjecatelj je dužan predati tri (3) zapečaćene, neprozirne omotnice koje sadrže sljedeće
podatke:
a) omotnica s natpisom „NATJECATELJ“
Ime/imena natjecatelja
Adresa i telefon (jednog od) natjecatelja
OIB natjecatelja
podaci o I. i II. stupu mirovinskog osiguranja te da li je natjecatelj kao fizička osoba
obveznik PDV-a
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Broj žiro-računa s naznakom banke
Raspodjela nagrada u postocima, dokument potpisan od svih natjecatelja pojedinog
natječajnog rada

b) omotnica s natpisom "ADRESA ZA OBAVIJESTI"
Adresa za dostavu obavijesti
Izjava kojom se NE pristaje na objavu imena natjecatelja nakon završetka natječaja,
ako rad nije nagrađen. Ukoliko te izjave nema, smatrat će se da natjecatelj pristaje na
objavu imena.
Omotnice s nazivom NATJECATELJ I ADRESA ZA OBAVIJESTI otvara Ocjenjivački sud.
c) omotnica s natpisom "OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE"
1. Uvjeti za "osobu ovlaštenu za projektiranje" s kojom se potpisuje ugovor o projektiranju:
osnovni podaci o natjecatelju (nositelju izrade projektne dokumentacije): naziv, OIB,
sjedište, odgovorna osoba, broj žiro-računa
izvod iz sudskog registra za djelokrug rada natjecatelja
Svi dokazi mogu se priložiti kao preslike, a Naručitelj ima pravo prije sklapanja ugovora zatražiti na
uvid izvornik. U slučaju da izabrani natjecatelj ne postupi po zahtjevu Naručitelja, Naručitelj nije
obvezan sklopiti ugovor s odabranim natjecateljem te može odustati od odabranog natjecatelja ili
ugovor sklopiti s slijedećim po redu nagrađenim natjecateljem.
Omotnicu s natpisom „OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“ samo prvonagrađenog rada
otvaraju ovlašteni predstavnici Naručitelja.

IX.

ZAVRŠNE ODREDBE

9.1.

Predajom rada natjecatelji pristaju na Uvjete natječaja, na javno izlaganje i publiciranje rada.
Natjecatelj je za sve vrijeme natječaja dužan držati svoj rad anonimnim, do objave rezultata
natječaja.

9.2.

Grafičku dokumentaciju priloženu u podlogama natječaja natjecatelji smiju koristiti isključivo u
svrhu izrade natječajnog rada.

9.3.

Iz ovog natječaja isključit će se radovi:
- predani poslije roka navedenog u točki 3.4.
- koji ne sadrže priloge navedene u točki VI
Odluka Ocjenjivačkog suda je obvezujuća i Naručitelj nakon provedenog natječaja obvezno
spomen obilježje gradi temeljem prvonagrađenog rada.

9.4.

Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava sva autorska prava u svezi s istim.
Naručitelj natječaja dodjelom nagrade stječe vlasništvo nad tim primjercima nagrađenih
radova. Autor garantira da je njegovo djelo originalni autorski rad.

9.5.

Autor prvonagrađenog rada i Naručitelj natječaja dužnan je postupati u skladu sa zaključcima
Ocjenjivačkog suda, a u svezi daljnje realizacije prvonagrađenog rada.

9.6.

Naručitelj natječaja će izradu projektne dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijske
dozvole i potvrde glavnog projekta, povjeriti natjecatelju prvonagrađenog rada, odnosno
osobi ovlaštenoj za projektiranje koju predloži natjecatelj prvonagrađenog rada, a koja stječe
pravo ugovaranja izrade projektne dokumentacije pregovaračkim postupkom bez prethodne
objave sukladno članku 26. stavak 2. točka 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj
90/11) uvažavajući cijene prema Pravilniku o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i
inženjera u graditeljstvu (NN 85/99).

9.7.

Naručitelj natječaja će, po završetku natječaja, natječajne radove prezentirati putem:
javne izložbe
web sitea Grada Gline

6

-

“Protokola Ocjenjivačkog suda o rezultatima natječaja” kojim će upoznati sve
natjecatelje.

9.8.

Naručitelj natječaja ne odgovara za oštećenja natječajnih radova nastala redovitim radom
Ocjenjivačkog suda te postavljanjem izložbi natječajnih radova.

9.9.

Ovaj natječaj raspisan je u skladu s Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11),
te Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i urbanizma Udruženja hrvatskih
arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG ('Narodne novine' broj 112/06), kojeg su se svi
sudionici natječaja obvezni pridržavati. Registarski broj natječaja koji izdaje Odbor za
natječaje je 143-12-GL-US.

9.10.

Žalba u ovom natječaju podnosi se pismeno u roku 5 dana Državnoj komisiji za kontrolu
postupaka javne nabave, Zagreb, Koturaška 43/4 u skladu s odredbama članka 145. i 146.
Zakona o javnoj nabavi.
Kada se natjecatelj želi žaliti radi kršenja objavljenog i utvrđenog postupka ili postupanja
Ocjenjivačkog suda, moze se obratiti Naručitelju, te ostvariti pravo dodatne provjere gore
navedenog.

KLASA: 564-01/12-01/01
URBROJ: 2176/20-02-12-19
Glina, 14. svibnja 2012.g.

OCJENJIVAČKI SUD
___________________________
1. Jakov Ahel, dipl.ing.arh.

___________________________
2. Milan Bakšić, Gradonačelnik

___________________________
3. Margita Malnar, dipl.ing.arh.

___________________________
4. Ivan Fijolić, akad. kipar

___________________________
5. Valentina Šerbec, dipl.ing.arh.

ZAMJENIK ČLANOVA OCJENJIVAČKOG SUDA

___________________________
1. Ivan Mikacinić, dipl.iur.
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