REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO BRANITELJA
raspisuje

javni, opći, za realizaciju i anketni, u I. stupnju složenosti i anonimni

NATJEČAJ
ZA IZRADU IDEJNOG LIKOVNOG I ARHITEKTONSKO – URBANISTIČKO ‐
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UVJETI NATJEČAJA

ZAGREB, rujan 2016.

Natječaj za izradu idejnog likovnog‐arhitektonsko‐urbanističkog‐krajobraznog rješenja spomen‐obilježja hrvatskim
braniteljima poginulim u vojno redarstvenoj operaciji Bljesak u mjestu Okučani

SADRŽAJ:

I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA
ROKOVI
DOKUMENTACIJA
NAGRADE
OCJENIVAČKI SUD
SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA
KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA
OPREMA NATJEČAJNOG RADA
ZAVRŠNE ODREDBE

II.
1.

NATJEČAJNI PROGRAM s prilozima
Mišljenje o izgradnji spomen‐obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u VRO Bljesak u
mjestu Okučani, izdano u Slavonskom Brodu 17. lipnja 2016. godine od Ministarstva
kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu;
KLASA: 612‐08/16‐01/2090, UR.BROJ: 532‐04‐02‐06/1‐16‐2
Lokacijska informacija, izdana u Novoj Gradiški, 17. lipnja 2016. godine od Upravnog odjela
za graditeljstvo i prostorno uređenje, Ispostava Nova Gradiška, Brodsko‐posavska županija,
Republika Hrvatska; KLASA: 350‐05/16‐10/000010, UR.BROJ: 2178/1‐16‐01/6‐16‐0002
Izvod iz knjige „Narod sebi“, autora Franje Samardžića
Geodetski snimak u elektronskom obliku
Izvod iz katastarskog plana u elektronskom obliku
AV materijal (kratki dokumentarni film)‐ Link na film https://www.morh.hr/hr/15‐
obljetnica‐vro‐bljesak/operacija‐bljesak.html

2.

3.
4.
5.
6.

III.
A.
B.
C.

UVJETI NATJEČAJA

OBRASCI kao sastavni dijelovi omotnica
OBRAZAC ZA OMOTNICU A 'AUTOR'
OBRAZAC ZA OMOTNICU B – 'ADRESA ZA OBAVIJESTI'
OBRAZAC ZA OMOTNICU C – 'OSOBA OVLAŠTENA PROJEKTIRANJE'
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO BRANITELJA
raspisuje, a

STUDIO A d.o.o.
organizira i provodi
javni, opći, za realizaciju i anketni, u I. stupnju složenosti i anonimni
natječaj za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko – urbanističko‐ krajobraznog rješenja
spomen‐obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u VRO Bljesak u Okučanima

1.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

1.1.
INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja je:
Ministarstvo branitelja, (u daljnjem tekstu: Raspisivač) Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb
OIB: 95131524528
Tel: 01/ 2308‐911, 01 /2308‐833, 01 /2308‐524, Fax: 01/2308‐894
Internetska adresa: www.branitelji.gov.hr
Adresa elektroničke pošte: natjecaj@branitelji.hr
Odgovorna osoba Raspisivača je: ministar Tomo Medved
U predmetnom postupku natječaja, sukladno odredbi članka 13. stavka 8. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine, broj 90/2011, 83/2013, 143/2013 i 13/2014‐Odluka Ustavnog suda RH ‐ u
daljnjem tekstu Zakon o javnoj nabavi), Raspisivač izjavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s
kojima je u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi.
1.2.
ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je :
Studio A, d.o.o. za usluge u arhitekturi, (u daljnjem tekstu: Provoditelj), Tuškanova 41, 10000
Zagreb,
OIB: 75866788318
Tel: 01/455 11 44, Faks 01/455 10 12
Internetska adresa: www.gin.hr
Adresa elektroničke pošte: studioa@gin.hr
Odgovorna osoba Provoditelja je: direktor Bogomir Hrnčić, ing.građ.ovl.arh.
1.3.
IZVOĐAČ NATJEČAJNOG ELABORATA je :
Studio A, d.o.o. za usluge u arhitekturi, (u daljnjem tekstu: Provoditelj), Tuškanova 41, 10000
Zagreb,
OIB: 01/75866788318
Tel: 01/455 11 44, Faks 01/455 10 12
Internetska adresa: www.gin.hr
Adresa elektroničke pošte: ana‐marija.cosic@gin.hr
Izvođač natječajnog elaborata je: Ana‐Marija Ćosić, dipl.ing.arh.
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1.4.
VRSTA NATJEČAJA
Javni, opći, za realizaciju i anketni, u I. stupnju složenosti i anonimni natječaj za izradu idejnog
likovnog i arhitektonsko‐urbanističko‐krajobraznog rješenja spomen‐obilježja hrvatskim
braniteljima poginulim u vojno redarstvenoj operaciji Bljesak u Okučanima.
Natječaj se provodi u skladu s glavom II. Zakona o javnoj nabavi, ostalim odredbama Zakona koje
se primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture,
urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza (Narodne novine, broj 85/14) Hrvatske
komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom te
mu se dodjeljuje registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata.
Ugovor/i o usluzi izrade skulpture spremne za montažu i za izradu projektne dokumentacije i
nužno parterno uređenje, namjerava se sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave
bez prethodne objave ili sukladno internom aktu naručitelja o postupcima nabave na koje se ne
primjenjuje Zakon o javnoj nabavi s autorom/ima prvonagrađenog natječajnog rada, pod uvjetima
da ima/ju dokazane sposobnosti propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1.5.
PREDMET I CILJ NATJEČAJA
1.5.1. PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja je likovno‐arhitektonsko‐urbanističko‐krajobrazno rješenje koje će se
temeljiti na analizi šireg prostora prema uvjetima PPU‐a, s ciljem korespondiranja
postojećih memorijalnih objekata i da se vrijednost parka i samog mjesta izdigne iznad
uobičajenog prosjeka, na način da se spomen‐obilježje hrvatskim braniteljima poginulim u
VRO Bljesak sagleda kao dodana vrijednost, odnosno dobit koja je istovremeno prostorno
i funkcionalno racionalna i provediva.
Idejnim rješenjem treba predvidjeti izvođenje u tri faze (vidljivo u II. GRAFIČKI PRIKAZI, točka
3. faznost izvođenja i postojeće stanje obilježja parka):
a) prva faza (za realizaciju): izgradnja spomen‐obilježja i nužno parterno uređenje unutar
k.č. 353, k.o. Okučani (realizacija natječaja). Obuhvat ove faze
je približno označen u grafičkom prikazu.
b) druga faza (anketno): uređenje dijela parka sa spomen‐kosturnicom na k.č. 353, k.o.
Okučani i dio k.č. 1214, k.o. Okučani (anketni dio natječaja) i
c) treća faza (anketno):
uređenje preostalog dijela parka koji se prostire sjeverno,
prema školi na djelu k.č. 354/1, k.o. Okučani i istočno, do
opločenja uz crkvu na djelu k.č. 355/2, k.o. Okučani.
Sveukupna površina natječajnog obuhvata svih faza iznosi 6.119 m2.
Po fazama izvođenja površine su:
I. i II. faza ‐
3.753 m2.
III. faza ‐
2.366 m2.
Maksimalni obuhvat idejnog rješenja I. faze koji može biti drugačije definiran, ovisno o
rješenju, iznosi 1.300 m2.
1.5.2.

CILJ NATJEČAJA
Cilj natječaja jest dobiti najbolje primjenjivo za realizaciju i anketno idejno likovno i
arhitektonsko – urbanističko ‐ krajobrazno rješenje spomen‐obilježja hrvatskim
braniteljima poginulim u VRO Bljesak u mjesnom parku u Okučanima. Željeni rok
realizacije spomen‐obilježja je konac travnja 2017. godine, a prije obilježavanja obljetnice
VRO Bljesak 2017. godine.
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Ukupni trošak usluge izrade, transporta i montaže spomen‐obilježja smije iznositi do max 1.800.000,00 kn (s
PDV‐om i ostalim davanjima).
Usluge projektiranja za I. fazu smiju iznositi do maksimalno 80.000,00 kn.
Izvođenje radova parternog uređenja neposredno oko spomen‐obilježja smiju iznositi do maksimalno
680.000,00 kn

1.6.

Procijenjena vrijednost: 256.230,00 kn neto – temelji se na iznosu nagradnog fonda,
isplata sudionicima, ostalim troškovima pripreme i provedbe natječaja, te procijenjenoj
vrijednosti ugovora o javnim uslugama za izradu projektne dokumentacije koji se planira
naknadno sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave
ili sukladno internom aktu naručitelja o postupcima nabave na koje se ne primjenjuje
Zakon o javnoj nabavi.
Očekivani rok za izradu projektne dokumentacije (izvedbeni projekt sa svim svojim
sastavnim dijelovima po strukama) potrebne za realizaciju idejnog rješenja koje bude
izabrano na javnom natječaju je 30 dana od dana sklapanja ugovora o javnim uslugama.

1.7.

Natjecatelj je jedna ili više stručnih fizičkih osoba koje su u svojstvu autora predale
natječajni rad.
Stručnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada
ovlašteni arhitekt, ovlašteni arhitekt urbanist ili ovlašteni krajobrazni arhitekt i kada je
barem jedan od autora umjetnik sa završenom likovnom akademijom, umjetnik s
referentnom umjetničkom djelatnošću, umjetnik koji je realizirao najmanje tri skulpture,
arhitekt sa završenim arhitektonskim fakultetom, student arhitekture, student dizajna ili
student likovnih umjetnosti.

1.8.

Kao natjecatelji ili ponuditelji ne mogu sudjelovati u izradi natječaja: zaposlenici
Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba –
ured ovlaštenog arhitekta, voditelj natječaja, zamjenik voditelja natječaja, članovi
ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač
natječajnog elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi
ostali koji bi narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje ocjenjivačkog suda.

1.9.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podaci o natječaju stavit će se na raspolaganje svima koji
su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se obavijest o raspisu natječaja uz
prethodnu objavu na stranici Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u Narodnim
novinama, objavljuje isti dan bez odgode i na stranici Raspisivača (www.branitelji.gov.hr).
Obavijest o raspisu natječaja dostavlja se Hrvatskom društvu likovnih umjetnika
(www.hdlu.hr), Hrvatskoj komori arhitekata (www.arhitekti‐hka.hr) i Općini Okučani i
Organizatoru i Provoditelju natječaja (www.gin.hr), te se objavljuje u dnevnom tisku
(Večernji list).
Obavijest o raspisu natječaja, Opći uvjeti natječaja, Natječajni elaborat i rezultati natječaja
objavljuju se na mrežnim stranicama Raspisivača, www.branitelji.gov.hr
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2.

ROKOVI

2.1.

Početak natječaja je 4. listopada 2016. godine.
Predaja natječajnih radova do 05. prosinca 2016. godine.
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 14. listopada 2016. godine.
Rok za odgovore svim natjecateljima je 21. listopada 2016. godine.
Ocjenjivački sud će završit s radom najkasnije 27. prosinca 2016. godine.

2.2.

Natjecateljima će se s Pozivom na natječaj staviti elektronički na raspolaganje Opći uvjeti
natječaja i Natječajni elaborat.

2.3.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 14. listopada 2016. godine. Pitanja se
dostavljaju putem e‐mail‐a: natjecaj@branitelji.hr
Odgovori na pitanja bit će objavljeni na web stranici www.branitelji.gov.hr do 21. listopada
2016. godine.

2.4.

Rok predaje natječajnih radova je 05. prosinca 2016. godine do 16:00 sati, bez obzira na
način dostave, na adresi: Ministarstvo branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000
Zagreb.
U slučaju OSOBNE DOSTAVE natječajni rad treba predati u Urudžbeni ured Ministarstva,
prvi kat.
Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je
navesti pošiljatelja, ime, prezime, naziv i adresu koji su dani ili napisani na omotu
natječajnog rada pod „pošiljatelj“, ne smiju u imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s
bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada niti upućivati na autora
natječajnog rada.
Ovlaštena osoba Urudžbenog ureda predaje ih Tehničkoj komisiji nakon isteka roka za
dostavu natječajnih radova, u daljnju natječajnu proceduru.

2.5.

Anonimnost će se poštivati sve dok Ocjenjivački sud ne donese konačnu odluku o
nagrađenim radovima. Ocjenjivači sud svoju odluku, mišljenje, izvješće i zapisnike dostavlja
Provoditelju. Provoditelj je dužan odmah po završetku sjednice Ocjenjivačkog suda i
potpisivanja zapisnika isti dostaviti Raspisivaču na daljnje postupanje. Povjerenstvo za
javnu nabavu Raspisivača provodi postupak javne nabave i otvara omotnicu
prvonagrađenog rada s oznakom “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE”. Nakon
donošenja valjane odluke povjerenstva za javnu nabavu, svi nagrađeni autori bit će
obavješteni o uspjehu na natječaju i visini dodijeljene mu nagrade.

2.6.

Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem elektroničke pošte koju su
predali uz rad, objavljeni u jednom javnom glasilu (Večernji list), na mrežnim stranicama
Raspisivača (www.branitelji.gov.hr), Provoditelja natječaja (www.gin.hr) i Hrvatske komore
arhitekata (www.arhitekti‐hka.hr). Raspisivač će obavijest o rezultatima natječaja objaviti u
Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u rokovima propisanim Zakonom o javnoj nabavi.

2.7.

Svi natječajni radovi bit će prezentirani na izložbi natječajnih radova u Okučanima nakon
objave rezultata natječaja najkasnije 30 dana po završetku rada Ocjenjivačkog suda. O
datumu i mjestu održavanja izložbe kao i razgovora s Ocjenjivačkim sudom, natjecatelji će
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biti posebno obaviješteni, a obavijest će biti objavljena i na web stranici:
www.branitelji.gov.hr.
2.8.

Radove koji nisu nagrađeni, natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dana od završetka
izložbe, nakon kojeg roka Raspisivač i Provoditelj natječaja ne odgovaraju za natječajne
radove.

2.9.

Raspisivač natječaja stječe pravo na primjerak nagrađenih radova.

3.
DOKUMENTACIJA
Raspisivač Natječaja natjecateljima stavlja na raspolaganje slijedeću dokumentaciju u digitalnom
obliku (odgovarajući format).
3.1.

PROGRAM NATJEČAJA
3.1.1. TEKSTUALNI DIO
3.1.2. GRAFIČKI PRIKAZI
3.1.3. FOTODOKUMENTACIJA
3.1.4. PRILOZI

3.2.

UVJETI NATJEČAJA

4.

NAGRADE

4.1.

Ako do određenog roka prispije najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni i
odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u neto iznosu
i rasporedu kako slijedi:
I. nagrada
58.400,00 kn
II. nagrada
43.800,00 kn
III. nagrada
29.200,00 kn
IV. nagrada
14.600,00 kn

4.2.

Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pisano priznanje.

5.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu:
1. Prof. Peruško Bogdanić, Akademija likovnih umjetnosti, supredsjednik (predstavnik Raspisivača)
2. Doc. Siniša Justić, dipl.ing.arh., Arhitektonski fakultet, supredsjednik (predstavnik Provoditelja)
3. Izv.p rof.dr.sc. Josip Zanki, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, član (predstavnik Raspisivača)
4. Nevenka Benić, dip.soc.rad, Ministarstvo branitelja, član (predstavnica Raspisivača)
5. Krešimir Rogina, dipl.ing.arh, HAZU, član (predstavnik Raspisivača)
6. Nada Jačmenica Zubić, dipl.ing.arh, Ministarstvo kulture, član (predstavnica Provoditelja)
7. Igor Čižmek, dipl.ing.arh, Pom. ministra, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, član
(predstavnik Raspisivača)
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Zamjena članova Ocjenjivačkog suda:
1. Aca Vidaković, načelnik Općine Okučani, zamjenik član (predstavnik Raspisivača)
2. Željka Perković, dipl.ing.arh., Pročelnica, Konzervatorski odjel Slavonski Brod (predstavnica
Provoditelja)
Savjetnici:
1. Stjepan Milković, mag.sig, Ministarstvo unutarnjih poslova (predstavnik Raspisivača)
Tehnička komisija:
1. Biljana Brebrić, dipl.ing.arh, Studio A d.o.o. (predstavnica Provoditelja)
2. Ivanka Bušić, dipl. sociolog, voditeljica službe, Ministarstvo branitelja (predstavnica Raspisivača)
Tajnica natječaja:
1.
Ana‐Marija Ćosić, dipl.ing.arh, Studio A d.o.o. (predstavnica Provoditelja)

6.

SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

Natjecatelj prema priloženom Natječajnom elaboratu i Uvjetima natječaja izrađuje idejno likovno,
arhitektonsko‐urbanističko i krajobrazno rješenje koje sadrži priloge i to:
6.1. MODEL (MAKETA) RJEŠENJA SPOMEN‐OBILJEŽJA U MJERILU 1 : 10
6.2. GRAFIČKI PRIKAZ
6.2.1. Grafički prikaz rješenja spomen‐obilježja u zadanom mjerilu s užim parternim
uređenjem:
- tlocrti
MJ 1:25
- karakteristični presjeci
MJ 1:25
- svi pogledi
MJ 1:25
- detalji MJ 1:10, 1:5 ili veći prikaz
6.2.2. Grafički prikaz rješenja parka sa svim sadržajima (spomen‐obilježje, spomen‐
kosturnica, staze, krajobrazno uređenje, završna obrada, hortikultura i sl.) u
zadanom mjerilu:
- situacija s krajobraznim rješenjem
MJ. 1:500
- karakteristični presjeci (maksimalno četiri (4))
MJ. 1:200
- karakteristični pogledi
MJ. 1:200
- najmanje dva (2) prostorna prikaza cjelovitog rješenja
6.3. TEKSTUALNI DIO
6.3.1. Popis svih priloga natječajnog rada,
6.3.2. Obrazloženje koncepta spomen‐obilježja i njegove postave u prostoru integriranog u
parkovno okruženje s aspekta oblikovanja, funkcije i unapređenja prostora,
6.3.3. Opis materijala spomenika, parternog uređenja, spomen‐kosturnice, urbane opreme i
rasvjete te popis bilja kojeg se namjerava unijeti,
6.3.4. Projektantska procjena ukupnih troškova, za cijeli zahvat i pojedinačno po svim
dijelovima „npr. za izradu projektne dokumentacije I. faze, autorski honorar i izvedba
spomen‐obilježja spremnog za montažu, građevinske i ostale radove I. faze te
procjena ukupnih troškova II. i III. faze“.
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6.4. ELEKTRONIČKI OBLIK
Rad snimljena na prijenosnom mediju (CD ili DVD) sa snimljenim svim nacrtima,
fotografijama prostornih prikaza, fotografijama modela (makete), simulacijama u
elektronskom obliku, a u traženoj veličini nacrta i s tekstualnim obrazloženjem.

7.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

Pored usklađenosti rada s uvjetima natječaja (u pogledu sadržaja, rokova i obveznih priloga), pri
ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:
7.1.

ESTETSKE, OBLIKOVNE I PROSTORNE KVALITETE RJEŠENJA

7.2.

RACIONALNOST I EKONOMIČNOST RJEŠENJA

7.3.

IZVODLJIVOST RJEŠENJA

7.4.

JEDNOSTAVNOST I EKONOMIČNOST ODRŽAVANJA

7.5.

ROKOVE IZVOĐENJA

7.6.

REALIZACIJA PROJEKTNOG PROGRAMA

8.

OPREMA NATJEČAJNOG RADA
8.1.
8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

Propisuje se format listova A1 –840x594 mm – horizontalne orjentacije, za sve grafičke
priloge.
Model (maketa) rješenja predaje se odgovarajuće zaštićena i zapečaćena. Svi grafički
prilozi predaju se nekaširani u zapečaćenom omotu. Makete trebaju biti dodatno
fotografirane i u elektroničkom obliku prezentirane na prijenosnom mediju iz točke 6.4.
Tekstualni dio elaborata mora biti uvezan u formatu A4 u tri (3) primjerka, maksimalno
10 kartica. Uz tekstualno obrazloženje treba uvezati i sve listove s nacrtima
formatiranim na A4.
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.
Svi grafički i tekstualni prilozi predaju se na CD ili DVD mediju u dva primjerka.
Preporuka je da se svi prilozi predaju u .pdf formatu, a tekstualno obrazloženje i u
„wordu“. Zbog prezentiranja na web‐u, molimo da pripremite natječajni rad u .tiff ili .jpg
formatu.
Natječajni rad kao anonimni predaje se u zapečaćenom omotu bez oznaka, uz tri (3)
zapečaćene, neprozirne omotnice označene naslovima “AUTOR”, “ADRESA ZA
OBAVIJEST” i „OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“ koji se u jednoj zatvorenoj
pošiljci dostavljaju Raspisivaču.
Zatvorenu pošiljku s natječajnim radom i tri neprozirne omotnice potrebno je nasloviti
na službenu adresu Raspisivača: Ministarstvo branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000
Zagreb.
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Na pošiljci mora biti naznačeno:
a)
Naziv i adresa Raspisivača,
b)
Evidencijski broj nabave,
c)
Naziv „Natječaj za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko‐urbanističko‐
krajobraznog rješenja spomen‐obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u
VRO Bljesak“
d)
Naznaka „ne otvaraj“.
Neprozirne omotnice označene naslovima “AUTOR”, “ADRESA ZA OBAVIJEST”, i „OSOBA
OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“ trebaju sadržavati slijedeće podatke:
A. OMOTNICA S NATPISOM "AUTOR"
A.1. Izjavu natjecatelja u kojoj se moraju navesti imena i adrese autora natječajnog rada, te
suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada. Pravne osobe, partnerstva i
radne udruge moraju uz navedeno navesti i opunomoćenika u zastupanju. Izjavu
potpisuju svi autori, a u slučaju pravne osobe, partnerstva ili radne udruge barem
opunomoćenik.
Uz navedenu Izjavu, omotnica s natpisom "AUTOR" sadrži i sljedeće podatke:
A.2. Za isplatu pojedincima:
a) Ime/imena autora, te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada s
adresom i brojem telefona i e‐adresom;
b) OIB broj i naziv porezne uprave kojoj se plaća porez;
c) Broj i naziv banke te broj žiro računa; vrsta poreznih obveza koje treba podmiriti;
d) Izjava o podjeli nagrada u postocima (vlastoručno potpisana od svih autora
natječajnog rada, te suradnika i stručnjaka uključenih u njegovu izradu).
A.3. Za isplatu na tvrtku:
a) Ime/imena autora s adresom, brojem telefona i e‐adresom;
b) Naziv tvrtke, te broj žiro računa i OIB;
c) Izjava autora o isplati honorara na žiro račun tvrtke, potpisana od svih autora.
B. OMOTNICA S NATPISOM "ADRESA ZA OBAVIJESTI"
1. Ime, adresa, e‐adresa i broj telefona kontakt osobe u vezi povrata rada i za dostavu
obavijesti;
2. Izjavu kojom se NE pristaje na objavu imena autora nakon završetka natječaja, ako rad nije
nagrađen. Ukoliko te izjave nema, smatrat će se da autor pristaje na objavu imena.
C. OMOTNICA S NATPISOM „OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“
1. Ime/imena, adresa, broj telefona te e‐mail adresa autora spomen‐obilježja za čiju je izradu
nužna razrada idejnog rješenja, odnosno PROJEKTIRANJE.
2. Dokaz za osobu ovlaštenu za PROJEKTIRANJE odnosi se na osobu/e koja se predlaže za
sudjelovanje u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave ili postupku
koji se provodi sukladno internom aktu naručitelja o postupcima nabave na koje se ne
primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.
3. Ime/imena, adresa, broj telefona te e‐mail adresa autora spomen‐obilježja za čiju je izradu
nužno AUTORSKO OBLIKOVANJE SKULPTURE, za potrebe sklapanja autorskog ugovora za
izradu skulpture.
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9.
9.1.

OBVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA NATJECATELJA/PONUDITELJA I OBVEZNI DOKUMENTI
KOJI SE PRILAŽU
Obvezni razlozi isključenja natjecatelja/ponuditelja te dokumenti kojima natjecatelj ili
ponuditelj dokazuje da ne postoje razlozi za isključenje:
Javni naručitelj će iz postupka odabira isključiti ponuditelja u odnosu na kojeg su ostvareni
razlozi isključenja iz odredbe članka 67. stavka 1. točaka 1., 2. i 3. ZJN‐a, odnosno:

9.1.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog
subjekta pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za
odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili
države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta:
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje
mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom
poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja
poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca
(članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje
(članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), trgovanje
utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.),
zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog
udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom
poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a),
davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje
kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba
obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak
343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona
( NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 111/03, 190/03, 105/04, 84/05, 71/06,
110/07, 152/08, 57/11, 77/11 i 143/12)
Javni naručitelj može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela
nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo
kojeg natjecatelja, ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta
zatražiti izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako Javni
naručitelj nije u mogućnosti pribaviti potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke javni naručitelj
može od natjecatelja ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog
subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje
gospodarskog subjekta, ili
2. važeći jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za
zastupanje gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 1.
ovoga stavka ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti,
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje
gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog
strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji
je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije
od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta
gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz
točke 1. i 2. ovoga stavka ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
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DOSTAVLJA SE: Za potrebe utvrđivanja okolnosti nekažnjavanja, gospodarski subjekt u ponudi
dostavlja Izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, a
koja ne smije biti starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Izjava o nekažnjavanju popunjava se i potpisuje na obrascu te izjave (Prilog 2.) koja čini
sastavni dio ove dokumentacije za nadmetanje ili se izdaje na službenom memorandumu
ponuditelja i mora sadržajno u potpunosti odgovarati tekstu navedenom u Prilogu 2. Nije
potrebna ovjera kod javnog bilježnika.
9.1.2. Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i
obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu
plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku
predstečajne nagodbe)
DOSTAVLJA SE:
a) potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući
od dana početka postupka javne nabave, ili
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog
subjekta, ako se ne izdaje potvrda pod a), ili c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću
izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred
nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog
tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod
bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka
javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda pod a)
ili jednakovrijedni dokument pod b).
9.1.3. Ako je gospodarski subjekt dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama
ponuditelja, javni naručitelj može se obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o
situaciji tih subjekata ‐ natjecatelja, a u slučaju da se radi o ponuditelju sa sjedištem u drugoj državi
javni naručitelj može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.
U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje okolnosti navedenih u podtočkama 9.1.1., 9.1.2. i
9.1.3. utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno. (temeljem odredbe članka 67. stavka
6. ZJN‐a).
10.

ODREDBE O SPOSOBNOSTI NATJECATELJA/PONUDITELJA I OBVEZNI DOKUMENTI KOJI SE
PRILAŽU

10.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti natjecatelja/ponuditelja, te dokumenti kojima
dokazuju sposobnost:
Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti natjecatelja/ponuditelja te dokumenti kojima
dokazuje tu sposobnost sukladno članku 70. ZJN‐a
10.1.1. Natjecatelj/ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi
odgovarajući registar države sjedišta natjecatelja.
DOSTAVLJA SE: Odgovarajući izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući
registar države sjedišta ponuditelja, a ako se takav izvod ne izdaje u državi sjedišta
ponuditelja, tada ponuditelj dostavlja izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod
ili izjava ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka javne
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nabave, tj. dana slanja poziva na natječaj u Elektronički oglasnik javne nabave RH u
Narodnim novinama.
Ovisno o organizacijskom obliku obavljanja djelatnosti projektiranja, ukoliko ponuditelji/
podizvoditelji nastupaju kao:
‐ Ovlašteni inženjer koji poslove obavlja u vlastitom uredu, kao dokaz pravne i poslovne
sposobnosti prilaže dokaz o upisu u Upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova
projektiranja
‐ Više ovlaštenih inženjera koji poslove obavljaju u zajedničkom uredu, kao dokaz pravne i
poslovne sposobnosti prilaže dokaz o upisu u Upisnik zajedničkih ureda za obavljanje
poslova projektiranja
‐ Više ovlaštenih inženjera koji su osnovali projektantsko društvo, kao dokaz pravne i
poslovne sposobnosti prilažu izvadak iz sudskog registra za j.t.d.
‐ Pravna osoba registrirana za poslove projektiranja, koja nije osnovana kao projektantsko
društvo (j.t.d), prilaže u svrhu dokazivanja pravne i poslovne sposobnosti: izvadak iz
sudskog registra i dokaz da ima zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera
sukladno članku 22. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN
78/2015).
U svrhu dokazivanja o zapošljavanju ovlaštenog inženjera, ponuditelj dostavlja važeću potvrdu o
upisu u Imenik Hrvatske komore arhitekata, za najmanje jednog ovlaštenog inženjera zaposlenog
kod ponuditelja, ili odgovarajući dokument države sjedišta Natjecatelja sukladno čl. 70 st.4. ZJN.
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju
sposobnost iz ove točke.
10.1.2. Ponuditelj mora dokazati članstvo u Hrvatskoj komori arhitekata i upisu u Imenik ovlaštenih
arhitekata kojim se dokazuje da ponuditelj i/ili njegov podizvoditelj posjeduje važeće
ovlaštenje kako bi mogao izvršiti predmet nabave, odnosno ugovor.
DOSTAVLJA SE: Dokaz o posjedovanju važećeg ovlaštenja ili članstva (preslika rješenja o
upisu u Imenik članova Hrvatske komore arhitekata) ili odgovarajući dokument države
sjedišta Natjecatelja sukladno čl. 70 st.4. ZJN.
10.2. Uvjeti tehničke i stručne sposobnost i natjecatelja/ ponuditelja te dokumenti kojima
dokazuju sposobnost:
10.2.1. Natjecatelj/ponuditelj mora dokazati obrazovanje i potvrdu o strukovnoj sposobnosti
osobe odgovorne za pružanje usluge.
Gospodarski subjekt može se, po potrebi, osloniti na sposobnost drugih subjekata,
bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. U tom slučaju gospodarski
subjekt mora dokazati javnom naručitelju da će imati na raspolaganju resurse nužne za
izvršenje ugovora, primjerice, prihvaćanjem obveze drugih subjekata, da će te resurse
staviti na raspolaganje gospodarskom subjektu. Pod istim uvjetima, zajednica ponuditelja
može se osloniti na sposobnost članova zajednice ponuditelja ili drugih subjekata.
DOSTAVLJA SE: Dokaz o posjedovanju važećeg ovlaštenja ili članstva (preslika rješenja o upisu u
Imenik članova Hrvatske komore arhitekata) ili odgovarajući dokument države sjedišta Natjecatelja
sukladno čl. 70 st.4. ZJN.
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NAPOMENA:
Omotnice rangiranih radova pod nazivom „OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“ otvaraju
ovlaštene osobe Raspisivača nakon rangiranja radova od strane Ocjenjivačkog suda. Ovlaštene
osobe Raspisivača provjeravaju dostavljene dokumente na temelju kojih se utvrđuje postoje li
obvezni i ostali razlozi za isključenje kao i uvjeti pravne i poslovne sposobnosti i tehničke i stručne
sposobnosti ponuditelja (natjecatelja). Ukoliko su svi radovi iz užeg izbora (6 radova) zadovoljili
uvjete, Ocjenjivački sud dodjeljuje nagrade po prethodno obavljenom rangiranju i obavještava
nagrađene.
Svi dokazi sukladno članku 67. do 74. ZJN mogu se priložiti u izvorniku, u ovjerenoj ili
neovjerenoj preslici i svi dokazi moraju biti na hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik
od strane ovlaštenog prevoditelja.
Raspisivač može izvršiti provjeru ponuditelja (natjecatelja) sukladno članku 95. ZJN.
NAPOMENA: Odmah po završetku sjednice Ocjenjivačkog suda s donesenom Odlukom o rangiranju
i izrađenim obrazloženjima za sve radove te nakon potpisivanja zapisnika Provoditelj je dužan
obavijestiti Raspisivača i dostaviti sve mu omotnice s naznakom "OSOBA OVLAŠTENA ZA
PROJEKTIRANJE“ na daljnje postupanje. Imenovani ovlašteni predstavnici Naručitelja (Raspisivača)
otvaraju omotnice svih natjecatelja/ponuditelja s naznakom "OSOBA OVLAŠTENA ZA
PROJEKTIRANJE“ te provjeravaju dostavljene dokumente na temelju kojih se utvrđuje postoje li
obvezni i ostali razlozi za isključenje kao i uvjeti pravne i poslovne sposobnosti i tehničke,
financijske i stručne sposobnosti natjecatelja/ponuditelja te o tome izrađuje pisano izvješće
Ocjenjivačkom sudu.
U slučaju da ne zadovoljava tražene uvjete sposobnosti, Naručitelj (Raspisivač) će iskoristiti
mogućnost danu člankom 92. ZJN. Ukoliko nakon upotpunjavanja i pojašnjenja nisu zadovoljeni
traženi uvjeti Ocjenjivački sud će po prethodno rangiranim radovima nominirati druge radove, za
koje je proveden postupak provjere.
Nakon donošenja valjane odluke ovlašteni predstavnici Naručitelja (Raspisivača) u postupku javne
nabave obavještavaju Provoditelja i Ocjenjivački sud o rezultatima provjere.
Ukoliko prvonagrađeni rad ne zadovolji uvjete sukladno odredbama ZJN‐i koji se odnose na
predmetni postupak, ugovaranje za izradu projektno‐tehničke dokumentacije na temelju
pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave ili internog akta o postupcima na
koje se ne primjenjuje ZJN, provodi se s prvim sljedećim rangiranim radom
natjecatelja/ponuditelja koji zadovolji uvjete sukladno odredbama ZJN.
Omotnice s nazivom 'AUTOR' i 'ADRESA ZA OBAVIJEST' otvara Ocjenjivački sud po potvrdi
dokaza o sposobnosti svih natjecatelja/ponuditelja od ovlaštenih predstavnika Naručitelja
(Raspisivača).
Ocjenjivački sud nakon donošenja odluke otvara za svaki rad prvo omotnicu s oznakom "ADRESA
ZA OBAVIJEST", a ukoliko u njoj nije naznačeno da autor ne pristaje na objavu imena ocjenjivački
sud potom otvara i omotnicu s oznakom "AUTOR".
Ukoliko se nakon otvaranja omotnice "AUTOR" (otvaraju se omotnice svih natjecatelja/
ponuditelja) ustanovi da autor nekog rada nije imao pravo sudjelovanja, takav rad se diskvalificira,
oduzima se dodijeljena nagrada, a ostali nagrađeni radovi unapređuju se za jedno mjesto prema
rangiranoj listi utvrđenoj u postupku ocjenjivanja. Razlozi diskvalifikacije bit će upisani u
zapisnik sa sjednice Ocjenjivačkog suda.
Nagrađeni autori bit će izvješteni o uspjehu na natječaju i visini dodijeljene im nagrade. Rezultati
natječaja bit će objavljeni na web stanici Raspisivača i Provoditelja.
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11. ZAVRŠNE ODREDBE
11.1. Predajom rada autor pristaje na Uvjete natječaja, na javno izlaganje i publiciranje rada.
Natjecatelj je za sve vrijeme natječaja dužan držati svoj rad anonimnim, do objave rezultata
natječaja.
11.2. Grafičku dokumentaciju priloženu u podlogama natječaja natjecatelj smije koristiti
isključivo u svrhu izrade natječajnog rada.
11.3. Iz ovog natječaja isključiti će se radovi:
a) predani poslije roka navedenog u točki 2.4.
b) koji ne sadrže priloge navedene u točki 6.
11.4. Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava sva autorska prava u svezi s istim.
Raspisivač natječaja dodjelom nagrade natječajnog rada stječe vlasništvo nad tim
primjercima nagrađenih radova.
11.5. Raspisivač stječe isključivo pravo na daljnje korištenje autorskog djela za natječajem
raspisanu svrhu. Raspisivač se obvezuje isticati ime Autora u svim objavama i prikazima
odabranog natječajnog rada.
11.6. Raspisivač natječaja će izradu dokumentacije koja slijedi nakon natječaja povjeriti autoru
prvonagrađenog rada, odnosno osobi ovlaštenoj za projektiranje koju predloži autor
prvonagrađenog rada, a koja stječe pravo ugovaranja izrade projektne dokumentacije
pregovaračkim postupkom javne nabave bez prethodne objave ili sukladno internom aktu
naručitelja o postupcima nabave na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, pod
uvjetom da nisu utvrđeni razlozi za njegovo isključenje i da je dokazana tražena pravna i
poslovna sposobnost i tehnička i stručna sposobnost sukladno odredbama Zakona o javnoj
nabavi. Cijena izrade potrebne projektne dokumentacije utvrdit će se sukladno Pravilniku o
standardu usluga arhitekata.
11.7. Raspisivač natječaja će oblikovanje i izvođenje skulpture (modeliranje, lijevanje, klesanje,
oblikovanje iz drugih materijala i slično), koja slijedi nakon natječaja i nije predmet izrade
projektne dokumentacije povjeriti autoru prvonagrađenog rada ugovorom o autorskom
djelu.
11.8. Kod sklapanja ugovora o izradi dokumentacije izabrani autor i osoba predložena za
projektiranje se obvezuje odgovorno surađivati s Raspisivačem u cilju uklapanja u planiranu
investiciju, održivog rješenja, a posebno na funkcionalnosti i racionalnosti rješenja,
traženim rokovima izrade dokumentacije i drugim za sada nepoznatim uvjetima.
11.9. Raspisivač natječaja će, po završetku natječaja, natječajne radove prezentirati putem:
- Javne izložbe,
- Mrežne stranice (www.branitelji.gov.hr, www.hdlu.hr, www.arhitekti‐hka.hr,
www.gin.hr i
- Zapisnika Ocjenjivačkog suda o rezultatima natječaja
11.10. Raspisivač i Provoditelj natječaja ne odgovaraju za oštećenja natječajnih radova nastalih
transportom, redovitim radom Ocjenjivačkog suda te postavljanjem izložbi natječajnih
radova.
11.11. Ovaj natječaj raspisan je sukladno Pravilniku o natječajima s područja arhitekture,
urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata, koje
nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, a kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni
pridržavati. Registarski broj natječaja izdan od Hrvatske komore arhitekata je
_____________________
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11.12. Ukoliko se natjecatelj želi žaliti radi kršenja objavljenog i utvrđenog postupka ili postupanja
Ocjenjivačkog suda, može se obratiti Raspisivaču te ostvariti pravo dodatne provjere gore
navedenog. Tijelo nadležno za žalbeni postupak je Državna komisija za kontrolu postupaka
javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb. Sukladno članku 153. Zakona o javnoj
nabavi rok za žalbu iznosi deset dana od dana primitka dokumentacije ili odluke kojom se
odlučuje o pojedinačnom pravu natjecatelja ili ponuditelja u odnosu na radnje, odluke,
postupke i propuštanja radnje naručitelja, koje je na temelju ovoga Zakona trebalo obaviti
odnosno druge radnje kojom je povrijeđeno subjektivno pravo natjecatelja ili ponuditelja.
Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog natječaja prvenstveno će se rješavati dogovorom ili
arbitražom, a u slučaju da se ne riješe, u nadležnosti su suda u Zagrebu.
11.13. Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
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OBRAZAC DOKAZA O NEKAŽNJAVANJU

IZJAVA
iz

Ja,
(ime i prezime)

,osobna iskaznica broj
(mjesto)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

(naziv gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski
subjekt nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od slijedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća
kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji sam državljanin:
1) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u
gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.),
zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska
prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.),
nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.),
trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko
udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz
Kaznenog zakona,
2) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.),
primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju
(članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti
(članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje
(članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne
novine“ br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,
110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Za gospodarski subjekt:

ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta

potpis

Datum:
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PRILOG 1‐a:
PONUDBENI LIST
PODACI O NARUČITELJU:

JAVNI NARUČITELJ:
SJEDIŠTE:
OIB:
TELEFON:
TELEFAX:
E‐MAIL:

MINISTARSTVO BRANITELJA
Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb
95131524528
+385 1 2308 888
+385 1 2308 855
ministarstvo@branitelji.hr

PODACI O PONUDITELJU:
NAZIV PONUDITELJA:
ADRESA SJEDIŠTA:
MB/MBG:
OIB:
BROJ ŽIRO RACUNA /IBAN:
TELEFON:
TELEFAX:
E‐MAIL:
KONTAKT OSOBA:
DA LI JE U SUSTAVU PDV‐a:

PREDMET NABAVE: Natječaj za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko – urbanističko‐ krajobraznog
rješenja spomen‐obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u VRO Bljesak u Okučanima

U

, 2016. godine.
Za Ponuditelja:

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)
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PRILOG 1‐ b:
PONUDBENI LIST ZA ČLANOVE ZAJEDNICE PONUDITELJA
PODACI O NARUČITELJU:
JAVNI NARUČITELJ:
MINISTARSTVO BRANITELJA
SJEDIŠTE:
Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb
OIB:
95131524528
TELEFON:
+385 1 2308 888
TELEFAX:
+385 1 2308 855
E‐MAIL:
ministarstvo@branitelji.hr
ZAJEDNICA PONUDITELJA
1. ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA
NAZIV:
ADRESA SJEDIŠTA:
MB/MBG:
OIB:
BROJ ŽIRO RAČUNA/IBAN:
TELEFON:
TELEFAX:
E‐MAIL:
KONTAKT OSOBA:
DA LI JE U SUSTAVU PDV‐a:
OVLAŠTEN ZA KOMUNIKACIJU S
NARUČITELJEM (DA/NE)
2. ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA
NAZIV:
ADRESA SJEDIŠTA:
MB/MBG:
OIB:
BROJ ŽIRO RAČUNA/IBAN:
TELEFON:
TELEFAX:
E‐MAIL:
KONTAKT OSOBA:
DA LI JE U SUSTAVU PDV‐a:
OVLAŠTEN ZA KOMUNIKACIJU S
NARUČITELJEM (DA/NE)

19

Natječaj za izradu idejnog likovnog‐arhitektonsko‐urbanističkog‐krajobraznog rješenja spomen‐obilježja hrvatskim
braniteljima poginulim u vojno redarstvenoj operaciji Bljesak u mjestu Okučani

3. ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA
NAZIV:
ADRESA SJEDIŠTA:
MB/MBG:
OIB:
BROJ ŽIRO RAČUNA/IBAN:
TELEFON:
TELEFAX:
E‐MAIL:
KONTAKT OSOBA:
DA LI JE U SUSTAVU PDV‐a:
OVLAŠTEN ZA KOMUNIKACIJU S
NARUČITELJEM (DA/NE)
4. ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA
NAZIV:
ADRESA SJEDIŠTA:
MB/MBG:
OIB:
BROJ ŽIRO RAČUNA/IBAN:
TELEFON:
TELEFAX:
E‐MAIL:
KONTAKT OSOBA:
DA LI JE U SUSTAVU PDV‐a:
OVLAŠTEN ZA KOMUNIKACIJU S
NARUČITELJEM (DA/NE)
NARUČITELJEM (DA/NE)
Član zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:
PREDMET NABAVE: Natječaj za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko – urbanističko‐ krajobraznog
rješenja spomen‐obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u VRO Bljesak u Okučanima
U

, 2016. godine.
Za Ponuditelja:

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)
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PRILOG 1‐ c:
PONUDBENI LIST UKOLIKO U PONUDI SUDJELUJE JEDAN ILI VIŠE PODIZVODITELJA
PODACI O PODIZVODITELJIMA I PODACI O DIJELU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI, AKO SE DIO UGOVORA O
JAVNOJ NABAVI DAJE U PODUGOVOR
PODACI O NARUČITELJU:
JAVNI NARUČITELJ:
SJEDIŠTE:
OIB:
TELEFON:
TELEFAX:
E‐MAIL:

MINISTARSTVO BRANITELJA
Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb
95131524528
+385 1 2308 888
+385 1 2308 855
ministarstvo@branitelji.hr

Podaci o podizvoditelju (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji
sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), IBAN i broj računa/naziv banke podizvoditelja):
1. podizvoditelj:

Predmet, količina i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor:

2. podizvoditelj:

Predmet, količina i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor:

3. podizvoditelj:
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Predmet, količina i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor:

4. podizvoditelj:

Predmet, količina i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor:

PREDMET NABAVE: Natječaj za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko – urbanističko‐ krajobraznog
rješenja spomen‐obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u VRO Bljesak u Okučanima
Ponuditelj:

(tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja)
Potpis i pečat

U

,2016. godine
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FORMULAR ZA OMOTNICU “AUTOR”( popunjavaju natjecatelji)
IME / IMENA SVIH AUTORA I JMBG /OIB/ SVIH AUTORA:
1.
2.
3.
ADRESA PREBIVALIŠTA I TELEFON SVIH AUTORA:
3.
4.
5.
E‐MAIL I TELEFON ZA KONTAKT PREDSTAVNIKA AUTORA:

RASPODJELA NAGRADA U POSTOTCIMA POTPISANA OD SVIH AUTORA
NATJEČAJNOG RADA:
1.
2.
3.
BROJ ŽIRO RAČUNA SVAKOG AUTORA S NAZNAKOM BANKE
1.
2.
3.
JE(SU) LI AUTOR/AUTORI OBVEZNICI PDV‐a: upisati DA / NE
1.
2.
3.
OBAVLJA(JU) LI AUTOR/AUTORI SAMOSTALNU DJELATNOST: DA/NE
1.
2.
3.
Vlastoručni potpisi svih autora:
1.
2.
3.
Mjesto i datum:
U slučaju više autora, natjecatelji mogu proširiti ovaj obrazac!
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