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I.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

1.1.

RASPISIVAČ natječaja su, kao glavni raspisivač, OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA, Vukovarska 48,
Srebreno, 20 207 Mlini
OIB:
26643690230
telefon:
020 486 026; 020 486 056; 020 487 470
fax:
020 486 216
e-mail:
opcina.zupa.dbk@du.t-com.hr
internetska adresa:
www.zupa-dubrovacka.hr
odgovorna osoba:
Silvio Nardelli, Općinski načelnik
i
DUBROVAČKA BISKUPIJA, Poljana Paska Miličevića 4, 20 000 Dubrovnik
OIB:
telefon:
fax:
e-mail:
internetska adresa:
odgovorna osoba:

01437374693
020 324 911
020 324 912
biskupija@du.t-com.hr
www.dubrovacka-biskupija.hr
Biskup msgr. Mate Uzinić

1.2.

INVESTITOR natječaja su OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA, Vukovarska 48, Srebreno, 20 207 Mlini,
kojeg zastupa Općinski načelnik Silvio Nardelli
i
DUBROVAČKA BISKUPIJA, Poljana Paska Miličevića 4, 20 000 Dubrovnik, pp 85, koju zastupa
Biskup msgr. Mate Uzinić.

1.3.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA) Trg bana
J. Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb, OIB: 01152649489, koje zastupa predsjednica SANJA CVJETKO
JERKOVIĆ, dipl.ing.arh.

1.4.

VRSTA NATJEČAJA
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Javni, međunarodni, otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni, za izradu
arhitektonsko-urbanističkog rješenja
Natječaj se provodi u skladu sa glavom II. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13), u
daljnjem tekstu ZJN, ostalim odredbama ZJN koje se primjenjuju na natječaj, te odredbama
Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Hrvatske komore
arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN-om.
Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama
za izradu kompletne projektne dokumentacije (za potrebe javne nabave radova) sukladno članku
45.st.4.t.2. ZJN. Procijenjena vrijednost nabave temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata,
uključujući procijenjenu vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti
na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave. Ugovor o uslugama za
izradu kompletne projektne dokumentacije će se sklopiti u skladu s Pravilnikom o standardu
usluga arhitekata, na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s
prvonagrađenim pod uvjetima da ima dokazane sposobnosti propisane ZJN-om.
1.5.

SVRHA I CILJ natječaja su dobivanje najboljeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja za lokaciju
obuhvata UPU-a 'Pastoralni centar' u Župi dubrovačkoj za izgradnju katoličke osnovne škole,
pastoralnog centra, crkve i trga, te športske dvorane i dvoranskog plivališta.

1.6.

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član
autorskog tima ovlašteni arhitekt u Hrvatskoj komori arhitekata.

1.7.

Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, sastavljač natječajnog
programa, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici svojim radom ne mogu sudjelovati na ovom
natječaju. (U natječaju ne smiju sudjelovati osobe, koje bi zbog svojeg sudjelovanja u raspisivanju
ili provedbi natječaja mogle biti u prednosti ili imati utjecaja na odluke Ocjenjivačkog suda.
Članovi Ocjenjivačkog suda (uključivo njihovi bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi rođaci u
prvom ili drugom koljenu i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici), zamjenici Ocjenjivačkog
suda uključivo njihovi bračni ili izvanbračni drug, krvni ili drugi rođaci u prvom ili drugom koljenu
i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici) ne mogu sudjelovati na ovom natječaju. Osobe koje
su sudjelovale u izradi nekog natječajnog rada kao suradnici ne mogu predati natječajni rad
samostalno. Pravo natjecanja nemaju osobe koje, osim za projektiranje, imaju i drugi poslovni
interes za predmet ovog natječaja, ako se time ugrožava konkurencija. Na natječajima ne mogu
sudjelovati članovi Odbora za natječaje.

1.8.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s
jednim radom.

1.9.

U skladu sa ZJN poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja staviti će se na raspolaganje
svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u natječaju, na način da se Poziv na natječaj uz
prethodnu objavu na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina,
objavljuje isti dan bez odgode na mrežnim stranicama Raspisivača: www.zupa-dubrovacka.hr,
www.dubrovacka-biskupija.hr i na mrežnim stranicama Organizatora i provoditelja natječaja:
www.uha.hr.
Poziv na natječaj i rezultati natječaja bit će objavljeni i u 'Dubrovačkom vjesniku', a obavijest o
natječaju sukladno članku 71. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma
dostavlja se Odboru za natječaje i svim strukovnim društvima arhitekata.
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II.

ROKOVI

2.1.

Početak natječaja je četvrtak, 28. 08. 2014.

2.2.

Natječajna dokumentacija pripremljena je digitalno i može se naručiti, uz ostavljanje osobnih
podataka (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona/mobitela), radnim danom od 9-16
h u Udruženju hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, tel. 01 550 9705, fax.
01 481 6197, e-mail: tajnistvo@uha.hr.
Nakon izvršene narudžbe, natječajna dokumentacija bit će dostavljena poštom (uz plaćanje
poštarine), elektroničkom poštom, prosljeđivanjem poveznice za skidanje dokumentacije s
poslužitelja) ili osobnim preuzimanjem u Udruženju hrvatskih arhitekata.
Natječajne podloge mogu se dobiti na uvid radnim danom do 16 h u UHA-i, Trg bana J. Jelačića
3/I, Zagreb, te u županijskim i gradskim društvima arhitekata.
Identitet osoba kojima se dostavlja natječajna dokumentacija nije poznat Ocjenjivačkom sudu,
Tehničkoj komisiji, Stručnom savjetniku ni Tajniku natječaja.

2.3.

Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu tajnistvo@uha.hr do ponedjeljka, 29. 09. 2014. Pisani
odgovori bit će objavljeni na www.uha.hr i dostavljeni do ponedjeljka, 06. 10. 2014. svima koji
su podigli natječajne podloge i ostavili svoju adresu elektroničke pošte.

2.4.

Rok predaje natječajnih radova je ponedjeljak, 24. 11. 2014. do 16.00 h u Udruženju
hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

2.5.

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do ponedjeljka 15. 12. 2014.
Anonimnost će se poštivati sve dok Ocjenjivački sud ne opiše natječajne radove, provjeri pravo
sudjelovanja prema čl. 1.6. Općih uvjeta, izradi rang listu i proglasi nagrade.
Ovlaštene osobe Raspisivača provjeravaju prava i sposobnosti prvonagrađenog natjecatelja,
odnosno 'osobe ovlaštene za projektiranje' koju je naveo prvonagrađeni natjecatelj, nakon
završetka rada OS, a prije poziva na pregovarački postupak bez prethodne objave.

2.6.

Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem elektroničke pošte na adresu
koju su predali uz rad i objavljeni u sredstvima javnog oglašavanja, najkasnije 8 (osam) dana od
dana završetka rada Ocjenjivačkog suda. Raspisivač će objaviti potrebne objave i u
Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

2.7.

Izložba natječajnih radova te razgovor s Ocjenjivačkim sudom održat će se najmanje 30 dana od
završetka rada Ocjenjivačkog suda. O datumu i mjestu održavanja izložbe i razgovora bit će
obaviješteni elektroničkom poštom svi natjecatelji. Raspisivač zadržava pravo korištenja i
publiciranja radova za službene potrebe.

2.8.

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

III.

NAGRADE
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3.1.

Ako do određenog roka prispije najmanje devet (9) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju
Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade u bruto iznosu i
rasporedu:
broj nagrada
I.
II.
III.
IV.
V.

nagrada
nagrada
nagrada
nagrada
nagrada

1
1
1
1
1

*bruto iznos

neto iznos

128.520,00 kn
105.840,00 kn
83.160,00 kn
70.560,00 kn
52.920,00 kn

102.000,00 kn
84.000,00 kn
66.000,00 kn
56.000,00 kn
42.000,00 kn

*Bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze, doprinose i PDV ako je autor obveznik
PDV‐a.
3.2.

Ukoliko se na natječaj javi manji broj natjecatelja u smislu točke 3.1., odlukom Ocjenjivačkog
suda, nagradni fond se može odgovarajuće preraspodijeliti.

3.3.

Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade prema konačnom poretku radova koji su ušli u uži izbor.
Dodijelit će se jedna prva nagrada. Prvu nagradu dobit će onaj natječajni rad koji je najbolje
riješio natječajni zadatak.
Ako se prva nagrada iz bilo kojeg razloga ne može dodijeliti, Ocjenjivački sud mora razloge
obrazložiti.

3.4.

Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

IV.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:
1. Branko Silađin, dipl.ing.arh, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja, predsjednik Ocjenjivačkog
suda
2. Jure Marić, prof, predstavnik Raspisivača, dopredsjednik Ocjenjivačkog suda
3. dr.sc. don Petar Palić, generalni vikar Dubrovačke biskupije, predstavnik Raspisivača
4. prof.dr.sc. Mario Perossa, dipl.ing.arh, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja
5. Silvio Nardelli, Općinski načelnik, predstavnik Raspisivača
6. dr.sc. Tomislav Premerl, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja
7. Romano Duić, dipl.ing.arh, predstavnik Raspisivača
Zamjenik Člana OS-a
Davor Bušnja, dipl.ing.arh, ovlašteni arhitekt, predstavnik Provoditelja
Stručni savjetnik
prof.dr.sc. Ante Crnčević, pročelnik Katedre za liturgiku Katoličko bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu
Tehnička komisija
Katarina Mojaš, dipl.ing.arh, predstavnik Raspisivača
Marko Trzun, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja
OPĆI UVJETI NATJEČAJA
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Tajnica natječaja
Ariana Korlaet, dipl.ing.arh.

V.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
Raspisivač natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje slijedeću dokumentaciju:

2.1.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

2.2.

PROGRAM NATJEČAJA
izrađivači:
IGH Urbanizam d.o.o.
Nikša Begović, ing.
Jurica Knego, mag.geogr. i mag.ing.geod.et geoinf.
Nikolina Vuković Kolendić, dipl.ing.građ.
Katarina Mojaš, mag.ing.arch.
dr.sc. Zrinka Rudež, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica
STUDIO VETMA arh d.o.o.
Maris Božinović, dipl.ing.arh.
Martina Madunović, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica
Gordana Vetma, dipl.ing.arh, ovlaštena arhitektica
Matko Vetma, dipl.ing.arh, ovlašteni arhitekt

0. UVOD
1. PODACI O PROSTORU
1.1 Položaj područja – širi kontekst
1.2 Područje obuhvaćeno natječajnim programom
1.3 Postojeće stanje
1.3.1 Građevna čestica
1.3.2 Karakteristike terena
1.3.3 Promet
2. OBVEZE IZ UPU-a “PASTORALNI CENTAR”
3. PROGRAMSKE SMJERNICE ZA IZRADU ARH.-URB. NATJEČAJA
3.1 Uvodne napomene
3.2 Zona zahvata – uvjeti za izgradnju
3.2.1. KOMPLEKS PASTORALNOG CENTRA ISTOČNO OD POTOKA TARANTA
3.2.1.1. PROJEKTNI PROGRAM
A OSNOVNA ŠKOLA
B PASTORALNI CENTAR I CRKVA
C TRG
3.2.2. ŠPORTSKO-REKREACIJSKI KOMPLEKS ZAPADNO OD POTOKA TARANTA
3.2.2.1. PROJEKTNI PROGRAM
D ŠPORTSKA DVORANA
OPĆI UVJETI NATJEČAJA
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E DVORANSKO PLIVALIŠTE
3.2.3. SMJERNICE ZA PROJEKTIRANJE
A OSNOVNA ŠKOLA
B PASTORALNI CENTAR I CRKVA
D ŠPORTSKA DVORANA
E DVORANSKO PLIVALIŠTE
3.3. OKVIRNI PROGRAMSKI SADRŽAJI
3.4. UREĐENJE GRAĐEVNE ČESTICE
3.5. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
3.6. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA I GRAĐEVINA I AMBIJENTALNIH
VRIJEDNOSTI
3.7. ARHITEKTONSKE SMJERNICE ZA OBLIKOVANJE
3.8. SPRJEČAVANJE NEPOVOLJNIH UTJECAJA NA OKOLIŠ
PRILOZI
1. Detaljan opis crkve i liturgijskih prostora
2. PGP u mjerilu 1:1000
3. UPU „Pastoralni centar” (Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka 10/12)
4. Fotodokumentacija

VI.

SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

Natjecatelj prema priloženom Programu i Uvjetima natječaja izrađuje idejno arhitektonskourbanističkog rješenja koje sadrži priloge i to:
6.1.

Grafički prikazi
- pregledna situacija s prometnim i krajobraznim rješenjem, te prijedlogom parcelacije M 1:500
- tlocrti / presjeci / pročelja
M 1:200
- karakteristični presjeci kroz pročelje s opisom materijala
M 1:50
- prostorni prikaz sklopa plivališta i dvorane
- prostorni prikaz sklopa crkve,pastoralnog centra i škole
- prostorni prikazi interijera crkve, minimalno dva prikaza

6.2.

Model masa
- jednostavni model masa na printu situacije

M 1:500

6.3. Tekstualni dio
- Popis svih priloga natječajnog rada
- Obrazloženje koncepta
- Funkcionalna organizacija
- Opis ekološkog i energetskog koncepta
- Konstrukcija
- Materijali
- Iskaz prostornih kapaciteta
- Nacrti smanjeni na format A3
6.4.

Svi grafički i tekstualni prilozi obavezno se predaju i na CD ili DVD mediju. Svi grafički prilozi u PDF
formatu 300 dpi, format B1, svi tekstovi u DOC ili DOCX formatu, iskaz prostornih kapaciteta u XLS
ili XSLX formatu

6.5.

Prilozi koji nisu navedeni ad. 6.1. do ad 6.4. neće se razmatrati od Ocjenjivačkog suda

OPĆI UVJETI NATJEČAJA
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VII.
7.1.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
Kriterij-usklađenost rada s uvjetima raspisa natječaja
Isključit će se radovi:
- Predani poslije roka navedenog u ovim Općim uvjetima
- Koji ne sadrže priloge navedene ovim Općim uvjetima
- Čija oprema rada nije u skladu s ovim Općim uvjetima
- Koji nisu u skladu s prostorno planskom dokumentacijom i tehničkim uvjetima natječaja

7.2.

Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će radove
valorizirati prema osnovnim kriterijima:
- uspješnost funkcionalnog rješenja
- racionalnost funkcije
- etapnost
- racionalnost izgradnje
- racionalnost održavanja
- održivost energetskog rješenja
- primjerenost odnosa s okruženjem i prostorom
- oblikovanje

Na temelju takve analize tražiti će se i izabrati rad koji u najvećoj mjeri zadovolji navedene osnovne
kriterije.

VIII.

OPREMA NATJEČAJNOG RADA

8.1.

Propisuje se vertikalni format B1 (70x100cm), nekaširano, za sve grafičke priloge uz upotrebu
minimalnog mogućeg broja listova koji su potrebni za razumijevanje rada.

8.2.

Tekstualni dio predaje se uvezan na horizontalnom formatu A3, u 5 (pet) primjerka.
Tekstualni dio treba sadržavati i sve umanjene grafičke priloge natječajnog rada.

8.3.

Svi dijelovi natječajnog rada predaju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

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 i tekstualni prilozi predaju se obvezno i na CD ili DVD mediju u PDF formatu, svih
grafičkih priloga u mjerilima printanih plakata kao i DOC ili DOCX file teksta, te iskaz prostornih

kapaciteta u XLS ili XSLX formatu
8.6.

Rad se predaje anonimno, u zapečaćenom omotu, s priložene 3 (tri) zapečaćene, neprozirne
omotnice koje sadrže sljedeće podatke:

A/ OMOTNICA S NATPISOM 'AUTOR'
A.1. Ime/imena autora
A.2. Adresa, adresa elektroničke pošte i broj mobilnog telefona autora
A.3. OIB autora
A.4.Broj IBAN (žiro-računa s naznakom banke)
OPĆI UVJETI NATJEČAJA
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A.5.Raspodjela nagrada u postocima, dokument potpisan od svih autora pojedinog natječajnog rada
A.6. Informaciju o mirovinskom fondu (MIO I ili I i II stup)
A.7. Informaciju da li je autor kao fizička osoba obveznik PDV-a
Omotnica s natpisom 'AUTOR' sadrži i slijedeće podatke:
a) za isplatu pojedincima
- ime/imena autora te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada s adresom i brojem
telefona;
- OIB i naziv porezne uprave kojoj se plaća porez;
- broj i naziv banke te broj žiro računa; vrsta poreznih obveza koje treba podmiriti;
- izjava o podjeli nagrada u postocima (vlastoručno potpisana od svih autora natječajnog rada, te
suradnika i stručnjaka uključenih u njegovu izradu)
b) isplata na tvrtku
- ime/imena autora s adresom i brojem telefona;
- naziv tvrtke, te broj žiro računa, MB i OIB;
- izjava autora o isplati honorara na žiro-račun tvrtke, potpisana od svih autora
Izjava, potpisana i ovjerena pečatom od strane osobe ovlaštene osobe 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. Svojim potpisom natjecatelji potvrđuju autorstvo natječajnog rada, tj. da su ovlašteni za
predaju istog, i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene natječajnograda, te ovlasti potpunog
ustupanja prava na iskorištavanje autorskog djela Raspisivaču. Potpisom natjecatelji potvrđuju da,
prema uvjetima natječaja, imaju pravo sudjelovanja, da su suglasni s eventualnom dodjelom ugovora za
daljnju razradu natječajnog rada, te da su za navedeno ovlašteni i sposobni. Ukoliko to nisu moraju
unaprijed imenovati ovlaštenu i sposobnu osobu te za istu dostaviti dokaze sposobnosti sukladno točki
8.6.C.
B) OMOTNICA S NATPISOM 'ADRESA ZA OBAVIJESTI'
B.1. Adresa elektroničke pošte za dostavu obavijesti, telefon/mobitel
B.2.Izjava 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.
Napomena:
Omotnice s nazivom 'AUTOR' i 'ADRESA ZA OBAVIJEST' otvara Ocjenjivački sud po potvrdi od imenovanih
stručnih osoba Raspisivača koji provjeravaju prava i sposobnost natjecatelja koji su rangirani, nakon
donošenja Odluke o nagradama i izrade obrazloženja za sve radove. U slučaju da jedan ili više
nominiranih radova ne zadovoljava tražene uvjete sposobnosti, naručitelj 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 se postupak provjere
provodi od strane stručnih osoba Raspisivača.
C) OMOTNICA S NATPISOM 'OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE'
Dokazi za 'osobu ovlaštenu za projektiranje' koja se predlaže za sudjelovanje u pregovaračkom postupku
bez prethodne objave sukladno članku 28.st.2.toč.2. ZJN za izradu kompletne projektne dokumentacije
za potrebe javne nabave.
C.1. RAZLOZI ISKLJUČENJA NATJECATELJA, ODREDBE O SPOSOBNOSTI NATJECATELJA I OBVEZNI
DOKUMENTI KOJI SE PRILAŽU
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Dokazi za „osobu ovlaštenu za projektiranje“ koja se predlaže za sudjelovanje u pregovaračkom
postupku bez prethodne objave:
C.1.1.
DOKAZ PRAVNE I POSLOVNE SPOSOBNOSTI
A) Izvod iz sudskog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra kojim dokazuje da je
registriran za obavljanje djelatnosti predmetne nabave.
U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz ove točke utvrđuju se za sve članove
zajednice pojedinačno.
DOSTAVLJA SE: Izvod iz sudskog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra ne stariji od 3
(tri) mjeseca od dana početka postupka javne nabave (početak postupka javne nabave je dan slanja
poziva na natječaj u Elektronički oglasnik javne nabave Narodnih novina RH).
B) Dokaz o članstvu 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).
C.1.2.
DOKAZ O NEPOSTOJANJU RAZLOGA ZA ISKLJUČENJE
A/ Dokaz o nekažnjavanju, dostaviti izjavu osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog
subjekta. Izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave.
Izjavljuje se da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta
nije 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),
Raspisivač 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 Raspisivač nije u mogućnosti
pribaviti potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke a 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. 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
OPĆI UVJETI NATJEČAJA
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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, 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 obuhvaćaju
sva kaznena djela iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.
DOSTAVLJA SE: Izjava osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije
biti starija od 3 mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Nije potrebna ovjera kod
javnog bilježnika.
B/ Potvrda Porezne uprave o stanju duga, kojom se dokazuje da je natjecatelj ispunio obvezu plaćanja
svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, odnosno da je
gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima dopuštena ili odobrena odgoda plaćanja
(primjerice u postupku predstečajne nagodbe).
DOSTAVLJA SE: 1.)Potvrda Porezne uprave o stanju duga ne starija od 30 dana računajući od dana
početka postupka javne nabave, ili 2.) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta
gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1., ili 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 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 iz
točke 1. ili jednakovrijedni dokument iz točke 2. ovoga stavka.
C/ Raspisivač je obvezan isključiti natjecatelja iz postupka javne nabave ako je dostavio lažne podatke
sukladno s Odjeljkom 4. Zakona o javnoj nabavi. U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti
iz točke C.1.2. utvrđuju se za sve članove zajednice pojedinačno.
C.1.3.
DOKAZ TEHNIČKE I STRUČNE SPOSOBNOSTI
Isprava kojom se dokazuje obrazovanje i potvrda o strukovnoj sposobnosti osobe odgovorne za pružanje
usluge.
DOSTAVLJA SE: Dokaz o posjedovanju važećeg ovlaštenja ili članstva (preslika rješenja o upisu u
Imenik članova Hrvatske komore arhitekata).
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.
SVI DOKAZI SUKLADNO ČL. 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.
ZAKONA O JAVNOJ NABAVI.
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 (8) zadovoljili uvjete, Ocjenjivački sud dodjeljuje
nagrade po prethodno obavljenom rangiranju i obavještava nagrađene.
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IX.

ZAVRŠNE ODREDBE

9.1.

Natjecatelj predajom natječajnog rada prihvaća Uvjete natječaja te pristaje na javno izlaganje i
publiciranje rada. Natjecatelj je za vrijeme natječaja dužan držati svoj rad anonimnim, do objave
rezultata natječaja o nagrađivanju.

9.2.

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

9.3.

Raspisivač/provoditelj natječaja ne odgovaraju za oštećenja natječajnih radova nastala
transportom, redovitim radom Ocjenjivačkog suda te postavljanjem izložbe natječajnih radova.

9.4.

Natjecatelj se smatra autorom natječajnog rada i zadržava sva autorska prava. Raspisivač
natječaja dodjelom nagrade stječe vlasništvo samo nad tim primjerkom rada.

9.5.

Autor/i prvonagrađenog rada i Raspisivač natječaja dužni su postupati u skladu sa zaključcima
Ocjenjivačkog suda, a u svezi daljnje realizacije prvonagrađenog rada. Raspisivač natječaja
dodjelom nagrade stječe vlasništvo samo nad tim primjerkom rada i ima pravo korištenja rješenja
u daljnjoj razradi.

9.6.

Raspisivač natječaja će izradu planske 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, pod uvjetom da kod prvonagrađenog autora 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 i ovoj dokumentaciji, a ispunjava uvjete
iz točke VIII, stavak 8.6.C. Općih uvjeta natječaja.
Kod sklapanja ugovora o izradi planske dokumentacije izabrani autor se obavezuje 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 koji mogu proizaći tijekom izrade studije izvodljivosti i prijava na fondove za
financiranje izgradnje. U suprotnom Investitor natječaja ima pravo raskinuti ugovor, te ponuditi
suradnju slijedeće rangiranom autoru.
Cijena planske dokumentacije utvrdit će se pregovaračkim postupkom.

9.7.

Raspisivač natječaja će, po završetku natječaja, natječajne radove prezentirati putem:
- javne izložbe i konferencije za tisak
- web stranice UHA-a, Općine Župa dubrovačka i Dubrovačke biskupije
- Konačnog izvješća Ocjenjivačkog suda o rezultatima natječaja

9.8.

Ovaj natječaj objavljen je u skladu s ZJN-a i odredbama Pravilnika o natječajima s područja
arhitekture i urbanizma (NN 112/06) koje nisu u suprotnosti sa ZJN, a kojih su se svi sudionici
obvezni pridržavati.

9.9.

Registarski broj natječaja izdan od Odbora za natječaje Hrvatske komore arhitekata i Udruženja
hrvatskih arhitekata je 185-14-DU-IAU.

9.10. Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog natječaja prvenstveno će se rješavati dogovorom, a u
slučaju da se ne riješe, u nadležnosti su stvarno nadležnog suda u Zagrebu.
9.11. Ovi Opći uvjeti predstavljaju ugovor između Raspisivača i natjecatelja.
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9.12. Žalbu radi kršenja obavljenog postupka ili postupanja Ocjenjivačkog suda prema članku 22. stavak
4. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) natjecatelj može
uputiti Raspisivaču u skladu s člankom 59. navedenog Pravilnika. Žalba na Dokumentaciju za
nadmetanje izjavljuje se Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška 43/IV,
10 000 Zagreb, u roku od 10 dana od dana primitka dokumentacije sukladno članku 153. ZJN (NN
90/11, 83/13 I 143/13).

OCJENJIVAČKI SUD
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Dopuna Općih uvjeta- PRILOG I, Obrazac izjave
PRILOG I
NARUČITELJI:
PREDMET NABAVE:

OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA, Vukovarska 48, Srebreno, 20 207 Mlini
DUBROVAČKA BISKUPIJA, Poljana Paska Miličevića 4, 20 000 Dubrovnik
NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
PASTORALNOG CENTRA, SPORTSKE DVORANE I PLIVALIŠTA U ŽUPI
DUBROVAČKOJ
ARHITEKTONSKE I SRODNE USLUGE- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-PRIJAVA PROJEKTA,CPV:71200000-0

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:

oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: EVM 06/14

Temeljem članka 67. stavak 1. točka 1., i stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 90/11, 83/213 i
143/13), dajem sljedeću
IZJAVU O NEKAŽNJAVANJU
kojom ja,
____________________________________________________________________________________
(ime i prezime, /OIB)
kao ovlaštena osoba za zastupanje
_____________________________________________________________________________________
(naziv i sjedište gospodarskog subjekta/ponuditelja OIB)
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, izjavljujem da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za
zastupanje gospodarskog subjekta nije 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 (»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.).
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potpis osobe ovlaštene za zastupanje
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