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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
raspisuje, a
UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA (UHA)
organizira i provodi
Javni, otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni
NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja
izgradnje zgrade Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta
na lokaciji Zmajevac 5, Kampus Sjever,
za potrebe sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (FBF-a)
ev.br.nabave:9c/2014 MV-U
I.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

1.1.

RASPISIVAČ natječaja je SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Trg maršala Tita 14, Zagreb, 10000
OIB:
telefon:
fax:
e-mail:
internetska adresa:
odgovorna osoba:

36612267447
+385 1 4564 267
+385 1 4564 115
nabava@unizg.hr
www.unizg.hr
prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš

U predmetnom postupku natječaja, sukladno odredbi čl. 13. st.9. Zakona o javnoj nabavi,
Raspisivač navodi gospodarske subjekte s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj
nabavi u svojstvu ponuditelja i člana zajednice ponuditelja, niti isti smiju biti
podizvoditelji odabranom natjecatelju. To su:
SciPro d.o.o., Ivana Meštrovića 4, 42000 Varaždin, OIB: 41092511447
1.2.

INVESTITOR natječaja je SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Trg maršala Tita 14, Zagreb, 10000,
OIB: 36612267447, kojeg zastupa rektor, prof.dr.sc. Aleksa Bjeliš.

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: Javni, otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni, za izradu
idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja.
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Natječaj se provodi u skladu sa glavom II. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11 i 83/13 i
143/13 te odlukom Ustavnog suda NN 13/14), 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, te ne obuhvaća vrijednost ugovora. Ugovor o uslugama
za izradu kompletne projektne dokumentacije će se sklopiti u skladu sa 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 idejnog arhitektonsko‐urbanističkog
rješenja za zgradu FBF kao podloge za izradu sveukupne dokumentacije potrebne za
izgradnju zgrade, u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakonom o
gradnji (NN 153/13) i svim propisima koji proizlaze iz zakona.

1.6.

PRAVO SUDJELOVANJA imaju sve fizičke i pravne osobe uz uvjet da je najmanje jedan član
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.unizg.hr i na mrežnim stranicama Organizatora i provoditelja natječaja:
www.uha.hr.
Poziv na natječaj i rezultati natječaja bit će objavljeni i u Večernjem listu, 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 utorak, 09.09.2014.

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 9‐16h 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, Stručnim savjetnicima ni Tajniku natječaja.

2.3.

Organizacija obilaska lokacije sa stručnim vodstvom i kolokvij o natječaju održat će se u
subotu, 27.9.2014. s početkom u 10h. Kolokvij će se održati na lokaciji, križanje ulica
Zmajevac i Alagovićeve, te nakon pregleda lokacije nastaviti u zgradi FBF-a unutar
botaničkog vrta na Zmajevcu.

2.4.

Pitanja se dostavljaju e‐mailom na adresu tajnistvo@uha.hr do petka, 10.10.2014. Pisani
odgovori bit će objavljeni na www.uha.hr i dostavljeni do četvrtka, 16.10.2014. svima koji
su podigli natječajne podloge i ostavili svoju adresu elektroničke pošte.

2.5.

Rok predaje natječajnih radova je utorak, 02.12.2014. do 16.00h u Udruženju hrvatskih
arhitekata (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, bez obzira na način dostave.

2.6.

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do ponedjeljka 22.12.2014.
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 Ocjenjivačkog suda, a prije poziva na pregovarački
postupak bez prethodne objave.
Po završetku postupka, Odluka, mišljenje, izvješće i zapisnici dostavljaju se Raspisivaču na
daljnje postupanje.

2.7.

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. Provoditelj će objaviti potrebne
objave i u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.
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2.8.

Izložba natječajnih radova te razgovor s Ocjenjivačkim sudom održat će se najkasnije 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.

2.9.

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

3.1.

Nagradni fond natječaja iznosi 335.000,00 kn (neto iznos), odnosno 422.100,00 kn (bruto
iznos). Ako do određenog roka prispije najmanje osam (8) radova koji su stručno izrađeni
i odgovaraju Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade i
otkupe u bruto iznosu i rasporedu:
I.
II.
III.
IV.
V.

nagrada
nagrada
nagrada
nagrada
nagrada

broj nagrada
1
1
1
1
1

*bruto iznos
131.906,25 kn
105.525,00 kn
79.143,75 kn
63.315,00 kn
42.210,00 kn

neto iznos
104.687,50 kn
83.750,00 kn
62.812,50 kn
50.250,00 kn
33.500,00 kn

*Bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze i 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 ne može dodijeliti zbog razloga
kvalitete ili nepoštivanja uvjeta natječaja, ocjenjivački sud razloge mora obrazložiti.

3.4.

Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

IV.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova je imenovan Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:
Prof.dr.sc. Bojan Baletić, dipl.ing.arh, predstavnik Raspisivača
Prof.mr.sc. Boris Koružnjak, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja, ovlašteni arhitekt
Prof. dr.sc. Nikola Kujundžić, predstavnik Raspisivača
Silvije Novak, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja
Prof. Tonči Žarnić, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja, ovlašteni arhitekt
Zamjenik Člana OS-a
Doc. Petar Mišković, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja
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Stručni savjetnici
Dr.sc. Zrinka Paladino, dipl.ing.arh.
Milan Pavlinić, dipl.ing.arh.
Tehnička komisija
Duje Dvornik, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja
Darko Užarević, dipl.ing.arh, predstavnik Provoditelja
Tajnik natječaja
Marko Trzun, dipl.ing.arh.
V.

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

Raspisivač natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje slijedeću dokumentaciju:
5.1.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

5.2.

PROGRAM NATJEČAJA

IZRADA PROJEKTNOG PROGRAMA:
prof.mr.sc. Boris Koružnjak, dipl.ing.arh, ovlašteni arhitekt
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za arhitekturu
RADNA GRUPA NA PRIPREMI PODATAKA:
prof.dr.sc. Nikola Kujundžić
prof.dr.sc. Karmela Barišić
prof.dr.sc. Jelena Filipović-Grčić
doc.dr.sc. Lidija Bach Rojecky
Marija Štefan
1. UVOD
2. CILJ PROVEDBE NATJEČAJA
3. PODACI O PROSTORU
3.1. Položaj lokacije u širem gradskom prostoru
3.2. Zona zahvata provedbe javnog natječaja
3.3. Postojeće stanje
4. OBVEZE IZ VAŽEĆE PROSTORNO PLANSKE DOKUMENTACIJE
5. PROGRAMSKE SMJERNICE
5.1. Opće napomene
5.2. Funkcionalnost i fleksibilnost
5.3. Maksimalno dozvoljeni gabariti zgrade FBF-a / Urbanističko tehnički uvjeti
5.4. Uređenje okoliša
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6. PROJEKTNI ZADATAK
6.1. Uvod
6.2. Organizacija fakulteta

6.2.1. Službe dekanata
6.2.2. Zavodi
6.2.3. Centri
6.2.4. Samostalni kolegiji
6.2.5. Ostale ustrojbene jedinice (ne ulaze u program izgradnje nove zgrade)

6.3. Osnovni pokazatelji za dimenzioniranje

6.3.1. Broj studenata
6.3.2. Popis studijskih programa
6.3.3. Broj zaposlenog nastavnog i stručnog osoblja
6.3.4. Broj zaposlenog administrativnog, tehničkog i ostalog osoblja
6.3.5. Tjedni fond sati
6.3.6. Faktor iskoristivosti nastavnih prostorija

6.4. Modaliteti izvedbe nastave
6.5. Proračun broja pojedinačnih prostora (predavaonice, seminari, laboratoriji, kabineti)
6.6. Program izgradnje nove zgrade FBF-a (tabelarni prikazi)
6.6.1. Prostori za predavanja, vježbe, ispite i seminare
6.6.2. Prostori za nastavnike
6.6.3. Laboratoriji, praktikumi, pomoćni prostori
6.6.4. Zajedničke službe i prostori
6.6.5. Prostori za tehniku
6.6.6. Sveukupna rekapitulacija
6.6.7. Garažno-parkirališni prostori
6.6.8. Prikaz prosječnih parametara iskoristivosti

6.7. Organizacijske sheme pojedinih prostora
6.8. Prilozi

6.8.1. Dijagram–shema FBF-a
6.8.2. Program studija farmacije
6.8.3. Program studija medicinske biokemije
6.8.4. Tablice svih predmeta FBF-a
6.8.5. Broj studenata FBF-a ak.god. 2013./2014.
6.8.6. Površine objekata u vlasništvu FBF-a
6.8.7. Zaposlenici FBF-a prema kategorijama (2013.)

7. OBAVEZNI ENERGETSKI UVJETI
8. KORIŠTENJE EKOLOŠKIH MATERIJALA
9. DODATNI UVJETI ZA KRETANJE OSOBA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI
10. IZVADAK IZ GUP-a GRADA ZAGREBA
1.
2.
3.
3.a
3.b
3.c
4.
4.a
4.b
4.c
4.d

Korištenje i namjena površina
Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti
Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža
Promet
Energetski sustav, pošta i telekomunikacije
Vodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštitu prostora
Urbana pravila
Procedure urbano - prostornog uređenja
Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode
Nepokretna kulturna dobra
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11. HRVATSKA OSNOVNA KARTA S PODRUČJEM OBUHVATA
12. IZVOD IZ DIGITALNOG KATASTRA
13. DIGITALNA ORTOFOTO SNIMKA S GRANICOM OBUHVATA
14. POSEBNA GEODETSKA PODLOGA sa ucrtanim pozicijama visokog zelenila
15. URBANISTIČKO TEHNIČKI UVJETI (dwg podloga na CD-u)
5.3.

PRILOZI

1. PODLOGA ZA UŽU MAKETU (dwg i pdf podloga na CD-u)
2. TABLICA KONAČNE ENERGIJE
3. TABLICA POVRŠINE I VOLUMENA ZGRADE FBF-a
4. INFORMATIVNA TABLICA MATERIJALA PO PRETHODNO UTROŠENOM CO2
VI.

SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

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

NACRTI (format B1)
- arhitektonsko-urbanističko rješenje s prijedlogom parcelacije
- pregledna situacija s prometnim i krajobraznim rješenjem
- tlocrti / presjeci / pročelja
- prostorni prikazi objekta u kontekstu i unutarnjih prostora

M 1:1000
M 1:500
M 1:200

6.2. MAKETA – obuhvat sukladno podlozi za užu maketu (dwg/pdf), mjerilo 1:500
6.3. TEKSTUALNI DIO (format A3)
- 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. TABLIČNI DIO (format A3)
- tablica konačne energije (s dokaznicom mjera)
- tablica površina i volumena zgrade FBF-a (s dokaznicom mjera)
6.5. 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.
6.6. Prilozi koji nisu navedeni ad. 6.1. do ad 6.5. neće se razmatrati od Ocjenjivačkog suda
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VII.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE

7.1. Sukladno kriteriju 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
valorizirati:
- Primjerenost prostornog koncepta
- Prostorna i oblikovna kvaliteta
- Uspješnost funkcionalnog rješenja
- Racionalnost i ekonomičnost rješenja
- Održivost energetskog rješenja
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.
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)
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
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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 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 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
Dokazi za „osobu ovlaštenu za projektiranje“ koja se predlaže za sudjelovanje u pregovaračkom
postupku bez prethodne objave:
OPĆI UVJETI NATJEČAJA
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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),
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.
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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.
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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 i preporukama 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 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 dokumentacije izabrani autor se obavezuje odgovorno
surađivati s Raspisivačem u cilju uklapanja u planiranu investiciju, održivog rješenja, a
studije izvodljivosti i prijava na fondove za financiranje izgradnje. U suprotnom Investitor
natječaja ima pravo raskinuti ugovor, te ponuditi suradnju slijedeće rangiranom autoru.
Cijena dokumentacije utvrdit će se pregovaračkim postupkom.
9.7. Provoditelj natječaja će, po završetku natječaja, natječajne radove prezentirati putem:
- javne izložbe i konferencije za tisak
- web stranice UHA-a
- 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 ?‐UA.
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.
OPĆI UVJETI NATJEČAJA
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9.11. Ovi Opći uvjeti su prihvaćeni od strane Raspisivača te će biti sastavni dio ugovora koji će se
sklopiti temeljem pregovaračkog postupka.
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).

Zagreb, rujan 2014.

OCJENJIVAČKI SUD

Dopuna Općih uvjeta
PRILOG 1, Obrazac izjave
PRILOG 2, Formular za omotnicu „Autor“
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PRILOG I
NARUČITELJ:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, Trg maršala Tita 14, Zagreb, 10000

PREDMET NABAVE:

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:

NATJEČAJ
za izradu idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja sastavnice Sveučilišta u
Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta (FBF-a) – izgradnja zgrade fakulteta
na lokaciji Sjeverni Kampus, ev.br.nabave:9c/2014 MV-U
ARHITEKTONSKE I SRODNE USLUGE- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA-PRIJAVA
PROJEKTA,CPV: 71230000‐9
oznaka iz Plana javne nabave Raspisivača natječaja: JN 9c/2014 MV-U

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.).

mjesto i datum

M.P.

potpis osobe ovlaštene za zastupanje

mjesto i datum

M.P.

potpis osobe ovlaštene za zastupanje

PRILOG I
IME/IMENA I JMBG/OIB SVIH AUTORA:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
ADRESA PREBIVALIŠTA I TELEFON SVIH AUTORA:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
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: upisati DA/NE
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
Vlastoručni potpisi svih autora:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
Mjesto i datum:______________________________________________________

