NATJEČAJNA PODLOGA
Arhitektonsko-urbanistički, javni, anonimni, za realizaciju u jednom stupnju,
otvoreni
NATJEČAJ

za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za novu zgradu Tehnološkog parka
Varaždin – Centar kompetencije za obnovljive izvore energije (TPV– CKOIE)
oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: TPV II/1-2014
ARHITEKTONSKE I SRODNE USLUGE - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-PRIJAVA PROJEKTA NOVA
ZGRADA TEHNOLOŠKOG PARKA VARAŽDIN
CPV:71200000-0

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

Varaždin, Kolovoz 2014.
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TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih tehnologijskih
poduzeća
raspisuje, a
DRUŠTVO ARHITEKATA VARAŽDIN (DAV)
organizira i provodi
NATJEČAJ

za izradu
idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za novu zgradu Tehnološkog parka Varaždin –
Centar kompetencije za obnovljive izvore energije (TPC – CKOIE)

Registarski broj natječaja: 184-14-VŽ-AU

I.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

1.1.

RASPISIVAČ natječaja je TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih
tehnologijskih poduzeća, Zagrebačka 89, 42 000 Varaždin.

OIB:
Telefon:
Fax:
Email:
Internetska adresa:

18115028597
042/500 050
042/500 052
andrija.petrovic@tp-vz.hr
http://www.tp-vz.hr/

Odgovorna osoba: direktor, Mr.sc. Andrija Petrović dipl.inf.
U predmetnom postupku natječaja, sukladno odredbi članka 13. Zakona 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.

INVESTITOR NATJEČAJA: TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih
tehnologijskih poduzeća, Zagrebačka 89, 42 000 Varaždin.

1.3.

ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA: Društvo arhitekata Varaždin (DAV), Ulica
hrvatskih branitelja 1, 42 000 Varaždin, OIB: 97116871661, koje zastupa Antonija Bogadi,
dipl.ing.arh.

1.4.

VRSTA NATJEČAJA
Otvoreni, anonimni, za realizaciju u jednom stupnju, za izradu arhitektonsko-urbanističkog
rješenja.
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Natječaj se provodi u skladu sa glavom II. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 90/11, 83/13,
143/13 i 13/14), dalje u tekstu „Zakon o javnoj nabavi“, ostalim odredbama Zakona koje se
primjenjuju na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i
urbanizma (NN broj 112/06) Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih arhitekata,
ukoliko iste nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi.
Natječaj se provodi kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama
za izradu projektno-tehničke dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt s pripadajućim
troškovnicima za potrebe javne nabave radova) sukladno članku 45. stavak 4. točka 2. Zakona
o javnoj nabavi. 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 projektno-tehničke dokumentacije namjerava se sklopiti na
temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave s prvo nagrađenim pod
uvjetima da ima dokazane sposobnosti propisane Zakonom o javnoj nabavi.
1.5.

SVRHA I CILJ natječaja:

Svrha i cilj natječaja je dobivanje najkvalitetnijeg arhitektonsko-urbanističkog rješenja za novu
zgradu Tehnološkog parka, kojim će se odrediti i cjelovito uređenje prostora obuhvata natječaja.
Smisao Tehnološkog parka Varaždin je osigurati okoliš u kojem tvrtke mogu provoditi istraživanja i
razvoj samostalno ili u suradnji sa drugima tvrtkama ili akademskom zajednicom kako bi razvile
novi proizvod ili uslugu i dovele ih na razinu spremnu za izlazak na tržište.
Izgradnjom nove zgrade TPV – CKOIE namjerava se proširiti opseg djelovanja i uspostaviti
tehnološko-poslovni centar koji je konkurentan u ključnim sektorima ekonomije na međunarodnoj
razini.
Ta namjera se ostvaruje na način da se olakšava:

povezivanje intelektualnih i istraživačkih resursa dostupnih na hrvatskim sveučilištima i
tvrtki u poljima ICT, strojarstvo, obnovljivi izvori energije, kreativne industrije kroz primijenjena
istraživanja i razvoj proizvoda,

inkubacija novih ideja u okolišu koji omogućava i njeguje istraživanje i razvoj,

uspostava proizvoda i usluga nastalima na temeljima aktualnih znanstvenih istraživanja.
U novoj zgradi „Tehnološkog parka“ potrebno je ostvariti:

adekvatan poslovni prostor koji će omogućiti podizanje kvalitete poslovanja za nove i
postojeće tvrtke,

adekvatan prostor i opremu za provođenje znanstvenih istraživanja, razvoj projekata i
testiranje proizvoda,

sinergiju svih dionika te razvoj interdisciplinarnosti u regiji Sjeverozapad,

nužne preduvjete za povezivanje znanosti i istraživanja s tehnologijom i poduzetništvom,

potrebnu infrastrukturu za provođenje istraživanja, transfer znanja i komercijalizaciju
rezultata istraživanja,

nužnu infrastrukturu, opremu i programe za razvoj studentskih start-up i sveučilišnih
supsidijarnih (spin-out) tvrtki.
U „Tehnološkom parku“ razvoja se novi pristup poduzetništvu utemeljen na znanju i inovacijama.
TPV – CKOIE namjerava biti predvodnik održive gradnje u Hrvatskoj i stoga teži da se ostvari
iskorak u upravljanju otpadom, vodom, tretiranju oborinske i sive vode. Nadalje, potrebno je uvesti
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sustave za smanjivanje potrošnje energije i poticanje recikliranja materijala i proizvoda. Doprinosi
zaštiti okoliša u širem smislu (manja emisija stakleničkih plinova, zagađivanje zraka, vode i tla,
utjecaj na bioraznolikost) će se provoditi uslijed kvalitetnog arhitektonskog i urbanističkog projekta
i samog upravljanja zgradom.
1.6.
PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke i pravne stručne osobe uz uvjet da je najmanje
jedan od autora pojedinog natječajnog rada ovlašteni arhitekt učlanjen u Hrvatsku komoru
arhitekata sukladno hrvatskim propisima.
Dokaz posjedovanja važećeg ovlaštenja ili članstva osim statusa ovlaštenog arhitekta u Hrvatskoj
komori arhitekata, a sukladno čl. 65. do 79. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13) je i
posjedovanje rješenja izdano od strane Hrvatske komore arhitekata upisano u evidenciju stranih
ovlaštenih osoba ovlaštenih za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja u
svojstvu odgovorne osobe komore. Strani ponuditelji koji ne posjeduju rješenje izdano od strane
Hrvatske komore arhitekata upisano u evidenciju stranih ovlaštenih osoba ovlaštenih za povremeno
ili privremeno obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe komore trebaju
dostaviti Izjavu potpisanu od strane ovlaštene osobe natjecatelja u kojoj navode da će
ukoliko njihov rad bude odabran kao I. nagrađeni ishoditi potvrdu iz čl. 70. Zakona o
arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju kojom dokazuju da
su podnijeli prijavu odgovarajućoj komori s ciljem dobivanja rješenja kojim se utvrđuje da
podnositelj prijave ispunjava propisane uvjete za povremeno, odnosno privremeno obavljanje
poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe.
1.7. Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, sastavljač
natječajnog zadatka, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici iz uže radne grupe svojim radom ne
smiju sudjelovati u 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 supružnici, krvni ili drugi rođaci
u prvom ili drugom koljenu i svi neposredno ovisni nadređeni i suradnici), zamjenici Ocjenjivačkog
suda uključivo njihovi supružnici, 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 Zakonom o javnoj nabavi 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 prvo objavljuje Poziv na natječaj na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih
novina, a nakon toga bez odgode na mrežnim stranicama Raspisivača: http://www.tp-vz.hr/ i na
mrežnim stranicama Organizatora i provoditelja natječaja: http://www.davz.hr/.
Poziv na natječaj i rezultati natječaja bit će objavljeni i u dnevnom tisku, 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.
II.

ROKOVI

2.1. Početak natječaja je 1.09.2014. god. godine.
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2.2. Natjecatelji mogu preuzeti natječajne podloge u digitalnom obliku bez naknade, uz prethodnu
registraciju (ostavljanje osobnih podataka - ime i prezime, adresa, e-mail adresa i br. telefona) na
e-mail adresi: davnatjecajtpvz@gmail.com, nakon čega će im biti dostavljena poveznica na kojoj
se mogu natječajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s poslužitelja. Ukoliko natjecatelj traži
natječajnu podlogu i u analognom obliku, ista će biti dostavljena natjecatelju poštom, uz plaćanje
naknade poštanskih troškova.
2.3.
Pitanja se dostavljaju e-mailom na adresu davnatjecajtpvz@gmail.com do 19.09.2014.
godine. Pisani odgovori bit će objavljeni na www.davz.hr i dostavljeni do 26.09.2014. godine svima
koji su podigli natječajne podloge i ostavili svoju adresu elektroničke pošte.
2.4. Rok predaje natječajnih radova je 3.11.2014. god. do 16 sati ukoliko se rad predaje osobno, a
u slučaju slanja poštom, pošiljka na pošti treba biti zaprimljena na isti datum do 16 sati.
Predaja natječajnih radova i adresa za slanje istih je: TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o. za
inkubaciju inovativnih tehnologijskih poduzeća, Zagrebačka 89, 42 000 Varaždin. Na omotu pošiljke
je potrebno obavezno navesti: „TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN – Arhitektonsko-urbanistički
natječaj“ – NE OTVARATI.
2.5. Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 01.12.2014. godine.
Anonimnost će se poštivati sve dok Ocjenjivački sud ne opiše natječajne radove, izradi rang listu
radova te dok ne donese Odluku o nagradama. Po završetku postupka, Odluka, mišljenje, izvješće
i zapisnici dostavljaju se Raspisivaču na daljnje postupanje.
2.6. Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima dopisom, 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 30 dana od
završetka rada Ocjenjivačkog suda. O datumu 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 radove.
III.

NAGRADE

3.1. 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 iznosu i
rasporedu kako slijedi:
Red.
br.

Nagrade prema redoslijedu

Broj nagrada

Neto iznos

1.

I. nagrada

1

80.000,00 kn

2.

II. nagrada

1

65.000,00 kn

3.

III. nagrada

1

55.000,00 kn

4.

IV. nagrada

1

45.000,00 kn

5.

V. nagrada

1

35.000,00 kn

6.

UKUPNO

280.000,00 kn
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3.2. Ukoliko se na natječaj javi manji broj natjecatelja u smislu točke 3.1., odlukom ocjenjivačkog
suda, nagradni fond se može odgovarajuće smanjiti.
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 ne može dodijeliti ocjenjivački sud razloge mora
obrazložiti.
3.4. Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pisano priznanje.
IV.
OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:
1.
2.
3.
4.
5.

Vedran Kogl, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt, predstavnik provoditelja
Mr.sc. Andrija Petrović, dipl.inf., predstavnik raspisivača
Darinka Brakus, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, predstavnik provoditelja
Prof.dr.sc. Vjeran Strahonja, predstavnik raspisivača
Alenka Piberčnik, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja

Zamjenik člana
Valentina Fištrek, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, predstavnik provoditelja
Stručni savjetnik
Eduard Vitković, dipl.ing.stroj.
Tehnička komisija
1. Maja Kireta, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica, predstavnik raspisivača
2. Antonija Bogadi, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
Tajnica natječaja
1. Tanja Martinec, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja
V.

NATJEČAJNA PODLOGA

Raspisivač natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje slijedeću dokumentaciju:
OPĆI UVJETI NATJEČAJA
PROGRAM NATJEČAJA (tekstualni dio i grafički dio) koji osim općih podataka i cilja natječaja
sadrži: Podatke o prostoru i prostorna ograničenja, Projektni program, Urbanističko-tehničke
smjernice – sažetak, Fotodokumentaciju i Priloge (Izvadak iz katastarskog plana,Izvadak iz
zemljišne knjige, geodetsku snimku u dwg formatu i ortofoto)
Natječajna podloga pripremljena je na digitalnom /CDROM/ mediju i natjecatelji je mogu preuzeti
u tom obliku bez naknade, uz prethodnu
registraciju
na e-mail adresi:
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davnatjecajtpvz@gmail.com, nakon čega će im biti dostavljena poveznica na kojoj se mogu
natječajne podloge u digitalnom obliku preuzeti s poslužitelja. Ukoliko natjecatelj traži natječajnu
podlogu i u analognom obliku, ista će biti dostavljena natjecatelju poštom, uz plaćanje naknade
poštanskih troškova.
Svi prilozi koji nisu ovim općim uvjetima traženi, neće biti razmatrani od Ocjenjivačkog suda.

VI.

SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

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

NACRTI

Format A0, postavljen horizontalno, sjever na listu desno
Obavezni sadržaj grafičkog dijela:
Situacija (tlocrt krovova)
Situacija (prizemlje promet)
Tlocrt garaže
Tlocrt prizemlja
Tlocrt kata/katova
Tlocrt krova
Presjeci
Pročelja
3D prikaz

1:500
1:500
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200
1:200

*Obavezni smjerovi 3d prikaza sa istoka iz smjera naplatnih kućica i sa sjevera iz smjera grada sa
zaobilaznice; ostali prikazi proizvoljni
________________________________________________________________________________
6.1.

TEKSTUALNI DIO

A3 horizontalno.
Obavezni sadržaj tekstualnog dijela:
6.2.1. Popis priloga
6.2.2. Obrazloženje koncepta
6.2.3. Funkcionalna organizacija
6.2.4. Konstrukcija
6.2.5. Materijali
6.2.6. Iskaz površina – obavezno po priloženoj tablici
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6.2.7. Koncept (samo)održive gradnje – tekstualno obrazloženje i grafički/shematski prikaz razrade
koncepta
6.2.8. Grafički dio smanjen na A3
________________________________________________________________________________

Svi prilozi koji nisu ovim općim uvjetima traženi, neće biti razmatrani od Ocjenjivačkog suda.
Svi grafički i tekstualni prilozi obavezno se predaju i na CD ili DVD mediju s PDF file-ovima svih
grafičkih priloga mjerilima printanih plakata kao i PDF svih tekstova.
VII.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA

Formalni kriterij-usklađenost rada s uvjetima natječaja
Isključit će se radovi:
a) Predani poslije roka navedenog u ovim Općim uvjetima
b) Koji ne sadrže priloge navedene ovim Općim uvjetima
c) Čija oprema natječajnog rada nije u skladu s ovim Općim uvjetima
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri
ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:
Osnovni kriteriji:
- Prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst
- Prostorna i oblikovna kvaliteta
- Racionalnost i ekonomičnost rješenja
- Održivost - energetski osviješten koncept na bazi „zelene tehnologije“
- Svi nagrađeni i otkupljeni radovi moraju biti provedivi.
VIII. OPREMA NATJEČAJNOG RADA
8.1.
Radovi se predaju (grafički, tekstualni dio i tri omotnice) u zapečaćenom omotu. Grafički
dio predaje se na formatu A0 nekaširano, preporučeno 5 listova postavljeno horizontalno, sa
sjeverom prema desno. Tekstualni dio, formata A3, predaje se u pet primjeraka, uvezan spiralnim
uvezom. Tekstualni dio treba sadržavati umanjene sve grafičke priloge natječajnog rada. Svi
dijelovi natječajnog rada predaju se na hrvatskom ili engleskom jeziku.
8.2.

U omotu natječajnog rada potrebno je priložiti popis svih priloga natječajnog rada.

8.3. 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.
8.4. Svi grafički i tekstualni prilozi predaju se obvezno i na CD ili DVD mediju s pdf FILE‐OVIMA
svih grafičkih priloga u mjerilima printanih plakata.
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Grafički listovi (svi listovi u sva tri formata)
1.
2.
3.
4.

PDF izvornog formata listova (A0)
JPG ili TIFF 800X1142 piksela
JPG ili TIFF 70X100 piksela
Tekstualni dio u PDF-u

8.5. Rad se predaje kao anonimni, 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)
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
c) 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
natječajnog rada, 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 C.1. RAZLOZI
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ISKLJUČENJA NATJECATELJA, ODREDBE O SPOSOBNOSTI NATJECATELJA I OBVEZNI
DOKUMENTI KOJI SE PRILAŽU.
d) dokaz o ovlaštenju/članstvu u Hrvatskoj komori arhitekata ili odgovarajući dokaz države sjedišta
Natjecatelja za najmanje 1 člana autorskog tima.
Dokaz posjedovanja važećeg ovlaštenja ili članstva osim statusa ovlaštenog arhitekta u Hrvatskoj
komori arhitekata, a sukladno čl. 65. do 79. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13) je i
posjedovanje rješenja izdano od strane Hrvatske komore arhitekata upisano u evidenciju stranih
ovlaštenih osoba ovlaštenih za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja u
svojstvu odgovorne osobe komore. Strani ponuditelji koji ne posjeduju rješenje izdano od strane
Hrvatske komore arhitekata upisano u evidenciju stranih ovlaštenih osoba ovlaštenih za povremeno
ili privremeno obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe komore trebaju
dostaviti Izjavu potpisanu od strane ovlaštene osobe natjecatelja u kojoj navode da će ukoliko
njihov rad bude odabran kao I. nagrađeni ishoditi potvrdu iz čl. 70. Zakona o arhitektonskim i
inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju kojom dokazuju da su podnijeli
prijavu odgovarajućoj komori s ciljem dobivanja rješenja kojim se utvrđuje da podnositelj prijave
ispunjava propisane uvjete za povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova projektiranja u
svojstvu odgovorne osobe.
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.
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. stavak 2. točka 6. Zakona o javnoj nabavi za
izradu glavnog i izvedbenog projekta i troškovnika za potrebe javne nabave.
C.1. RAZLOZI ISKLJUČENJA NATJECATELJA, ODREDBE O SPOSOBNOSTI NATJECATELJA
I OBVEZNI DOKUMENTI KOJI SE PRILAŽU, NE PRILAŽU SE U OMOTNICU S NATPISOM
„AUTOR“ VEĆ U „C“ OMOTNICU, KAKO JE VEĆ I NAVEDENO
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, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra. Svaki
natjecatelj mora u postupku dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući
registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim
izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može
dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne smije biti starija od 3
mjeseca računajući od početka postupka (dan slanja Poziva na natječaj u Elektronički oglasnik
javne nabave RH). U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja svi članovi zajednice obvezni su
pojedinačno dokazati svoju sposobnost.
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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) Ako gospodarski subjekt u državi njegova sjedišta mora posjedovati određeno
ovlaštenje ili biti član određene organizacije kako bi mogao izvršiti određeni ugovor ili
dio ugovora, natjecatelj ili ponuditelj mora dokazati posjedovanje važećeg ovlaštenja
ili članstva za sebe i/ili za podizvoditelja sukladno čl. 70. stavak 4. Zakona o javnoj
nabavi. Potrebno je dostaviti 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.
Dokaz posjedovanja važećeg ovlaštenja ili članstva osim statusa ovlaštenog arhitekta u Hrvatskoj
komori arhitekata, a sukladno čl. 65. do 79. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i
djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13) je i
posjedovanje rješenja izdano od strane Hrvatske komore arhitekata upisano u evidenciju stranih
ovlaštenih osoba ovlaštenih za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja u
svojstvu odgovorne osobe komore. Strani ponuditelji koji ne posjeduju rješenje izdano od strane
Hrvatske komore arhitekata upisano u evidenciju stranih ovlaštenih osoba ovlaštenih za povremeno
ili privremeno obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe komore trebaju
dostaviti Izjavu potpisanu od strane ovlaštene osobe natjecatelja u kojoj navode da će ukoliko
njihov rad bude odabran kao I. nagrađeni ishoditi potvrdu iz čl. 70. Zakona o arhitektonskim i
inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju kojom dokazuju da su podnijeli
prijavu odgovarajućoj komori s ciljem dobivanja rješenja kojim se utvrđuje da podnositelj prijave
ispunjava propisane uvjete za povremeno,odnosno privremeno obavljanje poslova projektiranja u
svojstvu odgovorne osobe.
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. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi, odnosno ako strani ponuditelj ne posjeduje
dokaz o upisu u komoru, da dostavi Izjavu potpisanu od strane ovlaštene osobe natjecatelja kako
je opisano u I. OPĆI UVJETI NATJEČAJA, točki 1.6. ove dokumentacije.
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,
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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. 110/1997., 27/1998., 50/2000.,
129/2000., 51/2001., 111/2003., 190/2003., 105/2004., 84/2005., 71/2006., 110/2007.,
152/2008., 57/2011., 77/2011. i 143/2012.).
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
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 odobrena odgoda plaćanja
navedenih obveza.
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.
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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.

SVI DOKAZI SUKLADNO ČL. 67. DO 74. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI 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 SUKLADNO ČLANKU 95.
ZAKONA O JAVNOJ NABAVI.

NAPOMENA:
Omotnicu s nazivom AUTOR I ADRESA ZA OBAVIJESTI otvara Ocjenjivački sud. Omotnicu
prvonagrađenog rada pod imenom OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE otvaraju ovlaštene
osobe Naručitelja/Raspisivača. Ukoliko uvjeti i dokazi sposobnosti prvonagrađenog autora
udovoljavaju traženima, Naručitelj/Raspisivač će pozvati prvonagrađenog autora odnosno „Osobu
ovlaštenu za projektiranje“ na pregovarački postupak bez prethodne objave radi sklapanja ugovora
o javnim uslugama. U slučaju da autor prvonagrađenog rada ne udovoljava traženim uvjetima i
dokazima sposobnosti Naručitelj/Raspisivač otvara omotnicu drugonagrađenog rada te provodi
identičan postupak provjere uvjeta i dokaza sposobnosti. Naručitelj/Raspisivač će provoditi
provjeru uvjeta i dokaza sposobnosti sukladno formiranoj rang listi Ocjenjivačkog suda, tako dugo
dok autor odnosno „Osoba ovlaštena za projektiranje“ ne udovolji traženim uvjetima i dokazima
sposobnosti.
IX

ZAVRŠNE ODREDBE

10.1. 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.
10.2. Grafičku dokumentaciju priloženu u podlogama natječaja natjecatelji smiju koristiti
isključivo u svrhu izrade natječajnog rada.
10.3. Raspisivač/provoditelj natječaja ne odgovaraju za oštećenja natječajnih radova nastala
transportom, redovitim radom Ocjenjivačkog suda te postavljanjem izložbe natječajnih radova.
10.4. Natjecatelj se smatra autorom natječajnog rada i zadržava sva autorska prava. Raspisivač
natječaja dodjelom nagrade ili otkupa natječajnog rada stječe vlasništvo samo nad tim primjerkom
rada.
10.5. Autor/i prvonagrađenog rada i Raspisivač natječaja dužni su postupati u skladu sa
zaključcima Ocjenjivačkog suda, a u svezi daljnje realizacije prvonagrađenog rada.
10.6. Daljnja razrada projektne dokumentacije ugovorit će se nakon provedenog pregovaračkog
postupka javne nabave bez prethodne objave sukladno članku 28. stavak 2. točka 6. Zakona o
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javnoj nabavi. Predmetni pregovarački postupak Raspisivač će provesti s prvonagrađenim autorom
pod uvjetom da kod prvonagrađenog autora nisu utvrđeni razlozi za njegovo isključenje i da je
dokazana tražena pravna i poslovna sposobnost sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i
ovoj dokumentaciji.
10.7. Ovaj natječaj objavljen je u skladu s Zakonom o javnoj nabavi i odredbama Pravilnika o
natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o
javnoj nabavi, a kojih su se svi sudionici obvezni pridržavati.
10.8. Registarski broj natječaja izdan od Odbora za natječaje Hrvatske komore arhitekata i
Udruženja hrvatskih arhitekata je 184-14-VŽ-AU.
10.9. 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 Varaždinu.
10.10. 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. Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i
urbanizma. 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. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/2013, 143/13, 13/14).

Varaždin, Kolovoz 2014.
OCJENJIVAČKI SUD
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PRILOG I, Obrazac izjave o nekažnjavanju
PRILOG I
NARUČITELJ:

TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih
tehnologijskih poduzeća, Zagrebačka 89, 42 000 Varaždin

PREDMET NABAVE:

NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za novu zgradu
Tehnološkog parka Varaždin – Centar kompetencije za obnovljive izvore
energije (TPC – CKOIE) i pratećih sadržaja
ARHITEKTONSKE I SRODNE USLUGE- PROJEKTNA DOKUMENTACIJAPRIJAVA PROJEKTA NOVA ZGRADA TEHNOLOŠKOG PARKA VARAŽDIN,
CPV:71200000-0

EVIDENCIJSKI BROJ
NABAVE:

oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: ____________

Temeljem članka 67. stavak 1. točka 1., i stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i
13/14) 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 (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06.,
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110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

M.P.

mjesto i datum

potpis osobe ovlaštene za zastupanje
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PRILOG II, Obrazac izjave o pravu sudjelovanja u natječaju

NARUČITELJ:

PRILOG II

TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN d.o.o. za inkubaciju inovativnih
tehnologijskih poduzeća, Zagrebačka 89, 42 000 Varaždin

PREDMET NABAVE:

NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonsko – urbanističkog rješenja za novu zgradu
Tehnološkog parka Varaždin – Centar kompetencije za obnovljive izvore
energije (TPC – CKOIE) i pratećih sadržaja
ARHITEKTONSKE I SRODNE USLUGE- PROJEKTNA DOKUMENTACIJAPRIJAVA PROJEKTA NOVA ZGRADA TEHNOLOŠKOG PARKA VARAŽDIN,
CPV:71200000-0

EVIDENCIJSKI BROJ
NABAVE:

oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: ____________

Za potrebe sudjelovanja u predmetnom natječaju dajem sljedeću
IZJAVU

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 ću ukoliko će moj/naš rad biti odabran kao I.
nagrađeni ishoditi potvrdu iz čl. 70. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u
prostornom uređenju (NN 152/08, 124/09, 49/11, 25/13) kojom ću dokazati da sam/smo podnijeli
prijavu odgovarajućoj komori s ciljem dobivanja rješenja kojim se utvrđuje da ispunjavam/mo propisane
uvjete za povremeno,odnosno privremeno obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe.

M.P.

mjesto i datum

potpis osobe ovlaštene za zastupanje

17

