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1.    OPĆI UVJETI NATJEČAJA

1.1.

RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je Grad Rovinj-Rovigno; 

Sjedište: Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno

OIB:  25677819890 

Tel:  052 805 250,

Fax: 052 811 074

e-mail: gradonacelnik@rovinj.hr

internetska adresa: www.rovinj.hr
Odgovorna osoba Raspisivača je:  Giovanni Sponza, gradonačelnik.

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: 
- Poljoprivredni obrt „Agrivita“ 43. istarske divizije 13, Rovinj, OIB: 83137833818 
- Odvjetnički ured Vanese Sponza, Trg na Lokvi 1, Rovinj, OIB: 43839574011 

Osoba Raspisivača natječaja zadužena za kontakt s natjecateljima:  
Galena Grohovac, dipl.ing.arh. 
mob: 091 539 5303,  
e-mail: galena.grohovac@rovinj.hr 

1.2.

PROVODITELJ natječaja je DRUŠTVO ARHITEKATA ISTRE, SOCIETA' ARCHITETTI DELL'ISTRIA  (u daljnjem tekstu:

DAI-SAI), 

Sjedište: Istarska 30, 52100 Pula, 

OIB: 18852569845

Tel:  098 331 351

 e-mail: dai-sai@dai-sai.hr

internetska adresa: www.dai-sai.hr
Odgovorna osoba Provoditelja: Emil Jurcan, dipl.ing.arh.

Osoba Provoditelja natječaja zadužena za kontakt s natjecateljima: 
Tihana Nalić, tajnica  DAI SAI
mob: 098 331 351,
e-mail: dai-sai@dai-sai.hr

1.3. VRSTA NATJEČAJA 
Javni, opći, u jednom stupnju, I. stupnja složenosti, anonimni, za realizaciju
VRSTA POSTUPKA JAVNE NABAVE: 
Evidencijski broj nabave: JN-N-1/16-UOPP
Natječaj  se provodi kao postupak koji  prethodi  postupku sklapanja ugovora o javnim uslugama - za izradu
projektne dokumentacije sukladno članku  45. stavak 4. točka 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj
90/11, 83/13, 143/13, Odluka Ustavnog suda RH 13/14), (u daljnjem tekstu ZJN). 
 
Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45. do 48. ZJN, ostalim odredbama ZJN  koje se primjenjuju
na natječaj, te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i
uređenja krajobraza (NN 85/14) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN.
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Procijenjena  vrijednost  javne  nabave  temelji  se  na  ukupnom  iznosu  nagradnog  fonda  i  naknadama
Ocjenjivačkom sudu, zamjenskom članu, tehničkoj komisiji i tajniku, stručnom savjetniku, naknadi Provoditelju
natječaja, Hrvatskoj komori arhitekata i materijalnim troškovima natječaja u vrijednosti 405.625,00 kuna neto,
od čega je nagradni fond 250.000 kuna neto, 73.125,00 kn neto gore navedenih naknada, i materijalni troškovi
55.000,00 kn neto, te vrijednosti usluge izrade projektno tehničke dokumentacije u iznosu do 1.292.000,00  kn
bez PDV-a. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi 1.697.625,00 kn (bez PDV-a). 

Ugovor o uslugama za izradu projektno -  tehničke dokumentacije  će  se  sklopiti  na temelju  pregovaračkog
postupka javne nabave bez prethodne objave s osobom ovlaštenom za projektiranje prvonagrađenog rada koja
je zadovoljila uvjete sukladno ZJN-u pod uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane ZJN-om i u skladu s
Pravilnikom o standardu usluga Hrvatske komore arhitekata. 
Usluga  izrade  projektno  tehničke  dokumentacije  obuhvaća  izradu  cjelovitog  projekta  (glavni  i  izvedbeni
arhitektonsko-građevinski  projekti,  glavni  i  izvedbeni  projekti  instalacija  javne  i  ambijentalne  rasvjete  i
odvodnje  oborinskih  voda)  uključujući  sve  elaborate  i  troškovnike  potrebne  za  izgradnju  objekta,  njegovo
opremanje i ishođenje svih potvrda i dozvola, sukladno pozitivnim propisima.

Prilikom izrade projektno-tehničke dokumentacije ponuditelju se neće platiti  dio natječajnog rada koji   već
izvršen plaćanjem nagrade (idejno arhitektonsko rješenje).

Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 37.000.0 00,00 kuna (bez PDV-a).
Planirana okvirna vrijednost investicije po m2:  2.740,00 kn/m2 (bez PDV-a).
Obuhvat zahvata iznosi 13.500,00 m2  od čega se 3.500,00 m2  odnosi na rekonstrukciju postojećeg kamenog
opločenja. 

1.4.
SVRHA  I  CILJ  natječaja  je  dobivanje  najboljeg  urbanističko-arhitektonskog  rješenja  kojim  će  se  sagledati
cjelovito uređenje prostora Trga maršala Tita i okolnih trgova, uskladiti današnje urbane, socijalne, društvene
potrebe građana i turista sa povijesnom urbanističko-arhitektonskom strukturom trga i krajolikom te omogućiti
funkcionalan,  kvalitetan  i  sadržajno  kreativan  boravak  građana  i  gostiju  na  otvorenom  javnom  gradskom
prostoru. 
Cilj  je  Natječaja  i  sagledavanje  prostornih  mogućnosti  u  povezivanju  osnovnih  funkcija  trgova  i  rive  kao  i
moguće namjene dajući specifični akcent na lokaciju i povezivanje povijesne jezgre s užim centrom grada.
Ciljevi natječaja:
1. Parterno uređenje čitavog prostora u zoni obuhvata
2. Gradski prostor za okupljanje te odvijanje kulturnih i drugih događanja
3. Rješenje i uređenje ugostiteljskih terasa
4. Rješenje „povijesnih“ urbanih elemenata
5. Rješenje prometa za hitne intervencije i dostavu
6. Rješenje javne rasvjete 
7. Analiza i osmišljavanje mogućih elemenata urbane opreme
Rješenjem treba  poštivati  i  valorizirati  kulturno-povijesne  vrijednosti  prostora  i  uskladiti  ih  sa  sadašnjim  i
budućim potrebama urbanog života grada.

1.5.
PRAVO  SUDJELOVANJA  u  svojstvu  autora  ima  jedna  ili  više  stručnih  fizičkih  osoba  bez  obzira  na  mjesto
sjedišta/prebivališta. Stručnost natjecatelja je zadovoljena ako je barem jedan autor natječajnog rada ovlašteni
arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist upisan u Hrvatsku komoru arhitekata sukladno članku 2. stavak. 1. točka
6.  Pravilnika.  Ovlašteni  arhitekt  ili  ovlašteni  arhitekt  urbanist  koji  nije  hrvatski  državljanin  može  zatražiti
privremeni upis u Hrvatsku komoru arhitekata. U slučaju da pristigne ponuda/rad iz zemalja EU, Raspisivač će u
postupku ocjene i pregleda radova/ponuda u pogledu traženog uvjeta postupiti sukladno članku 70. st. 4. ZJN.
Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl.ing.arh., mag.ing.arch. ili studenti
arhitekture. 
Natjecatelj može za izradu natječajnog rada angažirati i druge stručnjake specijaliste u pojedinom području, ali
se oni ne smatraju autorima natječajnog rada.

Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s jednim radom.
Osobe koje su sudjelovale u izradi jednog od natječajnih radova ovog natječaja kao suradnici ne mogu predati
natječajni rad samostalno. 
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Alternativne ponude nisu dopuštene, što znači da će se u slučaju da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po
zakonu  za  zastupanje  gospodarskog  subjekta  zastupa  više  od  jednog  natjecateljskog  rada, ponude  tih
natjecatelja će se isključiti. 

1.6.
Na  natječaju  ne  mogu  sudjelovatikao  natjecatelji  ili  ponuditelji:  Voditelj  natječaja  ili  zamjenik  Voditelja
natječaja.  Zaposlenici  Raspisivača,  zaposlenici  Provoditelja  Voditelj  natječaja,  zamjenik  Voditelja  natječaja,
članovi Ocjenjivačkog suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog
elaborata,  kao  i  njihovi  suradnici  i  srodnici  u  prvom  i  drugom  koljenu,  kao  i  svi  ostali  koji  bi  narušili
ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda.  

1.7.
Sukladno ZJN-a, podaci o natječaju staviti će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za sudjelovanje u
natječaju, prema slijedećem:
Poziv na natječaj i Natječajna dokumentacija (tekstualni dio) objaviti će se u Elektroničkom oglasniku javne
nabave u Narodnim novinama (EOJN) www.eojn.hr..
Bez odgode, isti dan, a nakon objave u EOJN, Poziv na natječaj i Natječajna dokumentacija objaviti će se na web
stranicama raspisavača, www.rovinj.hr i provoditelja www.dai-sai.hr.  Poziv na natječaj i rezultati natječaja biti
će objavljeni u dnevnom tisku „Glas Istre“, „La Voce Del Popolo˝ i „Jutarnji list˝, te na web stranicama Hrvatske
komore arhitekata  www.arhitekti-hka.hr. 

2.      DOKUMENTACIJA 

2.1.
Raspisivač natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje Dokumentaciju za nadmetanje koja sadrži:

1. UVJETI NATJEČAJA 

2. PROGRAM ZA PROVEDBU NATJEČAJA

I.  KRATKI PREGLED PROSTORNO-POVIJESNOG RAZVOJA

1. CRTICE IZ ROVINJSKE POVIJESTI
2. POVIJESNI PREGLED OBUHVATA NATJEČAJA
2.1.  Kuće nastale na perimetru gradskih zidina / zapadna strana Trga maršala Tita
2.2.  Trg, riva i luka
2.3.  Kuće nastale na perimetru gradskih zidina / istočna strana Trga maršala Tita
2.4.  Niz građevina „na kopnu“;  istočna strana kanala/današnjeg Trga Giovanija 

Pignatona
2.5.  Promjene obalne linije
2.6.  Povijesni arhitektonsko prostorni elementi

II. PROGRAM URBANISTIČKO-ARHITEKOTNSKOG NATJEČAJA

1. UVOD
2. CILJEVI NATJEČAJA
3. PODACI O PROSTORU

3.1.  Područje obuhvata i postojeće stanje u prostoru
3.2.  Postojeći urbani elementi i sklopovi
3.3.  Podaci o izvedenim radovima
3.4.  Javna događanja na trgu
3.5.  Podaci iz važeće prostorno planske dokumentacije
3.6.  Stanje komunalne opremljenosti
3.7.  Režim prometa

4. PROPOZICIJE UREĐENJA I PROGRAMSKE SMJERNICE
4.1.  Organizacija prostora
4.2.  Prostorni urbani elementi i sklopovi
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4.3.  Parterno uređenje
4.4.  Krajobrazno uređenje
4.5.  Kolni i pješački promet
4.6.  Javna rasvjeta
4.7.  Urbana oprema/ugostiteljske terase i privremene građevine
4.8.  Ograničenja i obaveze
4.9.  Ostali uvjeti

III. GRAFIČKI DIO

1. GEODETSKA PODLOGA M 1:1250
2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA M 1:1250
3. OBUHVAT LOKACIJE S PROSTORNIM CJELINAMA 

I FAZAMA REALIZACIJE M 1:1250
4. PROSTORNI URBANI ELEMENTI U ZONI OBUHVATA M 1:1250
5. KOLNO PJEŠAČKI PROMET U ZONI OBUHVATA M 1:1250
6. ZADANI ELEMENTI M 1:1250

IV. OSTALA DOKUMENTACIJA

1.  Geodetska podloga situacijski plan M 1:200 s ortofoto snimkom (2011) 
2. Izvod iz Generalnog urbanističkog plana grada Rovinja („Službeni glasnik Grada Rovinj-

Rovigno“, broj 7A/06, 03/08, 2/13)
0. Pročišćeni tekst odredbi
1.     Korištenje i namjena prostora
2.     Infrastrukturni sustavi i mreže -prometna mreža 
4.1 Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora- Uvjeti korštenja i

područja primjene posebnih mjera zaštite 
4.2   Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora- Područja primjene

posebnih mjera uređenja i zaštite
4.3.2 Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, oblici korištenja i

način gradnje- Pravila građenja i uređenja prostora 
3. DPU južne luke sv Katarina u Rovinju („Službeni glasnik Grada Rovinj-Rovigno“, broj 4/14)
4. Konzervatorska  podloga  za  šire  područje  južne  luke  sv.  Katarina,  izrađena  od  ovlaštene

arhitektice Jadranke Drempetić, dipl.ing.arh., broj elaborata 09/2012 iz rujna 2012. godine;
5. Snimak pročelja Trga maršala Tita u Rovinju u dwg-u, izrađen od Studio Alter-Lego d.o.o. iz

Pule;
6. Fotodokumentacija 

Natječajna dokumentacija pripremljena je na digitalnom mediju.
a) tekstovi - MS WORD (doc)
b) vektorska grafika – AutoCAD (dwg)
c) rasterska (skenirana) grafika – (jpg i pdf)

2.2.
Izrađivač natječajnog elaborata odnosno programa za provedbu javnog natječaja: 
A.B.C.D. d.o.o. Poreč
Osmog marta 1, 52440 Poreč 
e-mail: jugo.jakovcic@abcd.hr
Tel: 091 526 4900
OIB: 35600938308
U lipnju 2015. godine.

Stručni tim: 
Jugo Jakovčić, dipl. arheolog i pov. umjetnosti, konzervator
Dino Krizmanić, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt broj 3032
Leonid Zuban, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt broj 3363

Autor Kratkog pregleda prostorno-povijesnog razvoja:
Marino Budicin, prof. povijesti 
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3.     ROKOVI

3.1.  
Datum početka natječaja i slanja poziva na natječaj u EOJN je 03. listopada 2016. 

Predaja natječajnih radova 20. prosinca 2016. do 15:00 sati u
pisarnici  Grada  Rovinja-Rovigno,
Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj, bez
obzira  na  način  dostave

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 24. listopada 2016.

Rok za odgovore svim natjecateljima 02. studenoga 2016.  

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 31. siječnja 2017.

3.2. 
Natjecateljima će  se  s  Pozivom na natječaj  staviti  elektronički  na raspolaganje Natječajna dokumentacija s
dodatnom dokumentacijom - natječajnim programom i prilozima na mrežnim stranicama Društva arhitekata
Istre,  Societa'  architetti  dell'Istria  (DAI-SAI)  www.dai-sai.hr,  na  mrežnim stranicama Grada  Rovinja-Rovigno
www.rovinj.hr i u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama www.eojn.hr.   

Natječajna dokumentacija se na navedeni način natjecateljima ustupa bez naknade. 

3.3. 
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do 24. listopada 2016.
Pitanja se dostavljaju: 
Raspisivaču natječaja - GRAD ROVINJ-ROVIGNO, na adresu Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno ili putem e-
maila urbanizam@rovinj.hr s naznakom „PITANJA ZA NATJEČAJ“.

Odgovori na pitanja bit će objavljeni:
U Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama (EOJN) www.eojn.hr, sve sukladno  ZJN. Na web
stranici DAI-SAI, www.dai-sai.hr i web stranici Grada Rovinja-Rovigno, www.rovinj.hr do 02. studenog 2016.

3.4.
Rok predaje natječajnih radova je utorak 20. prosinca 2016. do 15:00 sati  , bez obzira na način dostave. 

Natječajni  radovi  se    predaju  neposredno  u  pisarnici  Grada  Rovinja-Rovigno  ili  se  dostavljaju  preporučeno
poštom na adresu: 

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD ROVINJ-ROVIGNO
TRG MATTEOTTI 2, 52210 ROVINJ-ROVIGNO

 s naznakom:
ARHITEKTONSKO - URBANISTIČKI NATJEČAJ 

UREĐENJA TRGA MARŠALA TITA I OKOLNIH TRGOVA U ROVINJU 
– NE OTVARATI -

Natječajni radovi ne mogu se slati putem e-pošte. 

Natječajni  radovi  koji  stignu  nakon  propisanog  roka  za  predaju  natječajnih  radova  neće  se  uzeti  u
razmatranje i vratit će se pošiljatelju. 

Natječajni  rad  ne smije  biti  potpisan,  šifriran,  niti  na bilo koji  način  obilježen,  kako bi  bio  anoniman pred
Ocjenjivačkim sudom. 
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Po isteku roka za dostavu natječajnih radova, ovlaštena osoba pisarnice predaje natječajne radove zajedno sa
upisnikom o zaprimanju natječajnih radova imenovanim ovlaštenim predstavnicima Naručitelja (Raspisivača) u
postupku javne nabave koji ih isti dan predaju Tehničkoj komisiji na daljnju natječajnu proceduru. 

Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja,
ime, prezime, naziv i adresa koji su dani ili  napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj“ ne smiju u
imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada niti
upućivati na autora natječajnog rada.

3.5. 
Anonimnost  će  se  poštivati  sve  dok  Ocjenjivački  sud ne  izradi  rang  listu  radova,  opiše  natječajne  radove,
potpiše zapisnik te dok imenovani ovlašteni predstavnici Naručitelja (Raspisivača) u postupku javne nabave ne
provjere razloge za isključenje i dokaze sposobnosti natjecatelja. Ocjenjivački sud donosi Odluku o nagradama.
Po završetku postupka, odluka, mišljenje, izvješće i zapisnici dostavljaju se Naručitelju/ Raspisivaču na daljnje
postupanje.  
O rezultatima natječaja Raspisivač izvješćuje javnost i obavijest o rezultatima natječaja objavljuje u EOJN, u
rokovima propisanim ZJN-om.

3.6.  
Rezultati  natječaja  bit  će  u  roku  od  8  dana  od odluke  Ocjenjivačkog  suda  dostavljeni  svim natjecateljima
dopisom na dokaziv način, putem elektroničke pošte na adresu koju su predali uz rad. O rezultatima natječaja
Provoditelj natječaja izvješćuje javnost na mrežnim stranicama  www.dai-sai.hr i  Hrvatske komore arhitekata
www.arhitekti-hka.hr, a Raspisivač natječaja obavijest o rezultatima natječaja objavljuje u roku od 3 dana od
odluke  Ocjenjivačkog  suda  na  web  stranicama  Grada  Rovinja-Rovigno   www.rovinj.hr i  u Elektroničkom
oglasniku javne nabave RH u Narodnim novinama u rokovima propisanim ZJN, te u javnim glasilima „Glas Istre“,
„La Voce Del Popolo˝ i „Jutarnji list˝.  

3.7.
Svi natječajni radovi bit će prezentirani na izložbi natječajnih radova najkasnije u roku od 30 dana od odluke
Ocjenjivačkog suda. O datumu i mjestu održavanja izložbe kao i razgovora s Ocjenjivačkim sudom natjecatelji će
biti posebno obaviješteni, a obavijest će biti objavljena i na web stranicama Društva arhitekata Istre, Societa
architetti dell’Istria DAI-SAI www.dai-sai.hr i na web stranicama Grada Rovinja-Rovigno, www.rovinj.hr. 

3.8. 
Ocjenjivački sud ima pravo donošenja preporuka Raspisivaču natječaja i autoru prvonagrađenog rada. 

3.9. 
Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji mogu podići u roku od 14 dana od završetka izložbe radova ili im se isti
na  njihov  zahtjev  i  o  njihovom  trošku  mogu  poslati  poštom.  Nakon  proteka  navedenog  roka  Raspisivač  i
Provoditelj ne odgovaraju za radove.

4.      NAGRADE

4.1.
Ukupni fond nagrada predviđen Natječajem iznosi 250.000,00 kuna (neto).
Ako  do  određenog  roka  prispije  najmanje  pet  (5)  radova  koji  su  stručno  izrađeni  i  odgovaraju  Uvjetima
natječaja,  Ocjenjivački  sud se obvezuje dodijeliti  sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i  rasporedu kako
slijedi: 

 Neto iznos                                                                       Bruto iznos*

                             1. nagrada – 100.000,00 kuna                                    126.000,00 kuna
2. nagrada – 62.500,00 kuna                                         78.750,00 kuna
3. nagrada – 37.500,00 kuna                                         47,250,00 kuna
4. nagrada – 30.000,00 kuna                                         37.800,00 kuna
5. nagrada – 20.000,00 kuna                                         25.200,00 kuna

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade, poreze, doprinose i PDV ako je autor obveznik PDV-a.
Raspisivač će nagrade isplatiti u roku 30 (trideset) dana od isteka roka za žalbu.
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4.2.
Ako stigne manji broj radova u smislu točke 4.1. odlukom Ocjenjivačkog suda može se smanjiti nagradni fond i
broj nagrada sukladno broju prispjelih radova. 

4.3.
Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

5.      OCJENJIVAČKI SUD

5.1. 
OCJENJIVAČKI SUD    
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:

Predsjednik Ocjenjivačkog suda:
1. Saša Bradić, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja, ovlašten arhitekt (Austrija)

Članovi Ocjenjvačkog suda:
2. Marino Budicin, predstavnik raspisivača, 
3. Berislav Iskra, dipl.ing.arh., ovlašteni arhitekt br. 521, predstavnk raspisivača,
4. Alan Kostrenčić, dipl.ing.arh.,  predstavnik provoditelja,
5. Silvije Novak, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja,

Zamjenica članova:
1.   Ana Slamar, dipl.ing.arh., ovlaštena arhitektica br.3599, predstavnik raspisivača,
 
Stručni savjetnici:
1. Zoran Glivarec, dipl.ing.arh., viši stručni savjetnik u Konzervatorskom odjelu u Puli, 

Tehnička komisija: 
1. Stanislava Martinis, dipl.ing.arh., predstavnica raspisivača,

Tajnica natječaja:
1.     Galena Grohovac, dipl.ing.arh.,  predstavnica provoditelja      

Natječajna dokumentacija pripremljena je na digitalnom mediju.
a) tekstovi - MS WORD (doc)
b) vektorska grafika – AutoCAD (dwg)
c) rasterska (skenirana) grafika – (jpg)

Natječajna dokumentacija izrađena je od stručnog tima: 
Jugo Jakovčić, dipl. arheolog i pov. umjetnosti, konzervator,
Dino Krizmanić, dipl.ing.arh.,
Leonid Zuban, dipl.ing.arh

Autor Kratkog pregleda prostorno-povijesnog razvoja:
Marino Budicin, prof. povijesti 
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6.     SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

Natjecatelj  prema  priloženom  Programu  i  Uvjetima  natječaja  izrađuje  idejno  arhitektonsko-urbanističko
rješenje koje sadrži priloge i to:

  
6.1 
GRAFIČKI DIO

1. Situacija – urbanističko - arhitektonska i  prometna koncepcija (kolni i pješački) MJ 1:500
2.  Idejno urbanističko - arhitektonsko rješenje trgova – Trg maršala Tita, Trg Pignation i Trg na mostu, u 

MJ 1:200 (u zadanom* okviru),  
3. Karakteristični ambijenti (tlocrt, presjek, pogled) u MJ 1:50 s urbanom opremom, rješenjima 

ugostiteljskih terasa i privremenih  građevina (štandovi, bookeri), (4 karakteristična ambijenta 
zadana*, ostalo po izboru natjecatelja),

4. Koncept javne i ambijentalne rasvjete i oborinske odvodnje, mjerilo po izboru natjecatelja
5. Prostorni prikazi (3 zadana* pogleda, pogled 1 i noćni prikaz), ostalo po uzboru,
 

* zadani elementi grafičkog dijela označeni su na karti 6. Zadani elementi Programa za provedbu natječaja. 

Grafički dio predaje se na najviše šest (6) listova formata 100x70cm (horizontalni smjer, kaširano), a tekstualni
dio rada (A3), uvezan spiralnim uvezom, u tri primjeraka. 

6.2
TEKSTUALNI DIO
Tehnički opis sadrži;
1.    Opis rada s osvrtom na funkciju, oblikovanje i primjenu načela zaštite i unapređenja prostora na temelju: 

 prostorne i  oblikovne analize postojećih povijesnih,  prirodnih, kulturoloških i  funkcionalnih značajki
prostora,

 primjene  odgovarajućih  uvjeta  korištenja  i  uređenja  pojedinih  zona  unutar  jedinstvenog  javnog
prostora trga, 

 funkcije i oblikovanja urbanih površina 
 funkcije i oblikovanja javne rasvjete kao elementa ambijentalne i funkcionalne značajke prostora
 funkcije i odabira i/ili oblikovanja urbane opreme, s naglaskom na terase ugostiteljskih objekata, 
 rješenja i unapređenja održivog načina prometne komunikacije u odnosu na različit godišnji i dnevni

intenzitet i vrstu prometa, 

 primjene načela zaštite povijesnog nasljeđa,  
 primjene  načela  energetske  učinkovitosti  i  ekološki  prihvatljivih  rješenja  uređenja  (npr.  kod  javne

rasvjete, prometa, odvodnje oborinskih voda, vrsta materijala)

2. Financijske pokazatelje i  to približnu procijenu vrijednosti  uređenja po m2 uređene površine i  moguću
dinamiku uređenja prostora po fazama za slijedeće cjeline:
 Parterno uređenje trgova (zahvata)
 Urbana oprema (uključujući ugostiteljske terase i privremene građevine)
 Javna i ambijentalna rasvjeta 
 Komunalna infrastruktura (oborinska odvodnja)

3.    Umanjene prikaze grafičkog dijela rada,

Tekstualni dio treba sadržavati umanjene sve grafičke priloge natječajnog rada. U tekstualni dio treba priložiti i
iskaz površina. Tekstualno obrazloženje može sadržavati skice i druge grafičke priloge. Uz tekstualni dio treba
priložiti popis svih priloga natječajnog rada. 

6.3   
POPIS SVIH PRILOGA
U omotu natječajnog rada potrebno je priložiti popis svih priloga natječajnog rada. Svi prilozi van ovog popisa
bit će izdvojeni od strane Tehničke komisije i neće biti predmetom razmatranja Ocjenjivačkog suda.
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7.       KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA

7.1. Kriteriji po kojem će Ocjenjivački sud ocjenjivati natječajne radove:

7.1.1. Formalni kriteriji - usklađenost rada s uvjetima natječaja 

Radovi koji će se isključiti iz daljnjeg postupka ocjenjivanja : 

A. Predani poslije roka navedenog u Uvjetima Natječaja,
B. Koji ne sadrže priloge navedene u Uvjetima Natječaja, 
C. Čija oprema natječajnog rada nije u skladu s Uvjetima Natječaja,
D. Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.

7.1.2. Stručni kriteriji za ocjenjivanje natječajnog rada:

Radovi će se vrednovati na osnovu zadanih kriterija ovim redoslijedom:

 funkcija i oblikovanje urbanih površina, 
 prostorna i oblikovna analiza postojećih povijesnih, prirodnih, kulturoloških i funkcionalnih značajki prostora
 primjena odgovarajućih uvjeta korištenja i uređenja pojedinih zona unutar jedinstvenog javnog prostora trga
 funkcija i oblikovanje javne rasvjete kao elementa ambijentalne i funkcionalne značajke prostora
 funkcija i odabir i/ili oblikovanje urbane opreme
 rješenje i unapređenje održivog načina prometne komunikacije, 
 primjena načela zaštite povijesnog nasljeđa,  
 primjena načela energetske učinkovitosti i ekološki prihvatljivih rješenja uređenja (npr. kod javne rasvjete,
prometa, odvodnje oborinskih voda, odabira vrste materijala)
 primjena načela ekonomičnosti, racionalnosti i faznosti koja se vrednuje prema financijskim pokazateljima i to
u odnosu procijenu vrijednosti  uređenja  po m2 uređene površine.  Planirana okvirna sveukupna vrijednost
investicije  iznosi  37.000.000,00 kuna (bez PDV-a).  Planirana okvirna vrijednost  investicije  po m2:  2.740,00
kn/m2  (bez  PDV-a),  obuhvat  zahvata  iznosi  13.500,00 m2  od čega se  3.500,00 m2  odnosi  na rekonstrukciju
postojećeg kamenog opločenja; 

 Parterno uređenje trgova (zahvata)
 Urbana oprema (uključujući ugostiteljske terase i privremene građevine)
 Javna i ambijentalna rasvjeta 
 Komunalna infrastruktura (oborinska odvodnja)

Radovi se rangiraju prema ukupnom ostvarenom broju bodova.

7.1.3. Obvezni kriteriji za sve nagrađene radove:  svi radovi moraju biti izvedivi. 
 

8.      OPREMA NATJEČAJNOG RADA

8.1. 
Propisuje se format 100 x 70 cm, horizontalno, kaširano, za sve grafičke priloge uz upotrebu do šest (6)
kaširanih listova koji su potrebni za razumijevanje rada.

8.2. 
Grafičko-tekstualni dio predaje se uvezan na formatu A3, u 3 (tri) primjeraka. 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. 
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Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada potrebno je navesti pošiljatelja,
ime, prezime, naziv i adresa koji su dani ili  napisani na omotu natječajnog rada pod „pošiljatelj“ ne smiju u
imenu, prezimenu, nazivu niti adresi biti isti s bilo kojim od tih podataka vezano na autora natječajnog rada niti
upućivati na autora natječajnog rada.

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 traženih
podataka u XLS ili XSLX formatu.

8.6. 
Rad se predaje anonimno, u zapečaćenom omotu. 
Uz natječajni rad natjecatelj je dužan predati tri (3) zapečaćene, neprozirne omotnice označene naslovima: 
A “AUTOR”, 
B “ADRESA ZA OBAVIJESTI” i 
C "OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE", koje sadrže slijedeće podatke: 

A) OMOTNICA S NATPISOM "AUTOR" sadrži slijedeće:

1. Ispunjeni obrazac u privitku od strane svih autora, te suradnika i  stručnjaka uključenih u izradu
natječajnog rada;

2. Omotnica s natpisom "AUTOR"  sadrži i slijedeće podatke:

a)  za isplatu autoru/ima s područja Republike Hrvatske: 
- ime/imena svih autora te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada uključujući OIB i

JMBG s adresama, e-adresama i brojevima telefona;
- naziv porezne uprave kojoj se plaća porez; 
- broj  i  naziv  banke te  broj  žiro  računa;  IBAN;  vrsta  poreznih  obveza koje  treba podmiriti;  izjavu o

poslovanju u sustavu PDV-a, informacije o mirovinskom fondu (MIO I ili I i II stup); 
- izjava  o  podjeli  nagrada  u  postocima  (vlastoručno  potpisana  od  svih  autora  natječajnog  rada,  te

suradnika  i  stručnjaka  uključenih  u  njegovu  izradu).  Ukoliko  je  više  osoba  sudjelovalo  u  izradi
natječajnog rada, sve osobe koje su navedene na ovom formularu  dužne su vlastoručno potpisati
izjavu. 

b) za isplatu autoru/ima izvan Republike Hrvatske: 
- ime/imena autora suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada uključujući 
adresu, e adresu i broj telefona; 
- broj putovnice; 
- punomoć odvjetnika za izvadak OIB-a; 
- broj i naziv banke, te broj žiro-računa, SWIFT, IBAN 
-  izjava  o  podjeli  nagrada  u  postotcima  (vlastoručno  potpisana  od  svih  autora  natječajnog  rada,  te

suradnika  i  stručnjaka  uključenih  u  njegovu  izradu).  Ukoliko  je  više  osoba  sudjelovalo  u  izradi
natječajnog rada, sve osobe koje su navedene na ovom formularu  dužne su vlastoručno potpisati
izjavu. 

c) isplata na tvrtku: 
- ime/imena autora s adresom i brojem telefona; 
- naziv tvrtke, te broj žiro-računa, IBAN, MB i OIB; 
- izjava autora o isplati honorara na žiro-račun tvrtke, potpisana vlastoručno od svih autora. 

3.  Dokaz  o  stručnosti,  sukladno  točci  1.5.:  preslika  ovlaštenja/članstvu  u  Hrvatskoj  komori  arhitekata  ili
odgovarajući dokaz države sjedišta natjecatelja za najmanje jednog člana autorskog tima, preslika diplome.

Izjavu natjecatelja u kojoj se moraju navesti imena i adrese autora, te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu
natječajnog rada, uključujući pripadajući OIB.

4. Izjavu natjecatelja da ni jedan od natjecatelja, suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada
nisu zaposlenici pravnih ili fizičkih osoba koji ne smiju sudjelovati na Natječaju.
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Svojim potpisom natjecatelji  potvrđuju autorstvo natječajnog rada, tj.  da su ovlašteni za predaju istog i  da
posjeduju ovlasti  daljnjeg korištenja i  izmjene natječajnog rada. Potpisom natjecatelji  potvrđuju da,  prema
uvjetima natječaja, imaju pravo sudjelovanja, da su suglasni s 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,  a  imenovanje  priložiti  u  zasebnoj  omotnici  naslovljenoj  ‘’OSOBA  OVLAŠTENA  ZA
PROJEKTIRANJE’’.

Osoba ovlaštena i sposobna za projektiranje može zastupati samo jedan natječajni rad. 

Imenovana Osoba ovlaštena za projektiranje navedena u ovoj omotnici, odnosno ovlašteni projektant, odnosno
imenovani glavni projektant, mora osobno sudjelovati u izradi/razradi projekta. U protivnom ugovor može biti
raskinut.

B) OMOTNICA S NATPISOM "ADRESA ZA OBAVIJESTI" sadrži:

1. Adresa za dostavu obavijesti koja sadrži ime, adresu, e-mail adresu i broj telefona kontakt u vezi povrata rada
i svih obavijesti u toku natječaja kako bi se sačuvala anonimnost natjecatelja .

2. Izjavu kojom se NE pristaje na objavu imena autora nakon završetka natječaja, ako rad nije nagrađen. Ukoliko
te izjave nema, smatrat ce se da autor pristaje na objavu imena.

Napomena: 
Omotnice s nazivom "AUTOR" i "ADRESA ZA OBAVIJEST" otvara Ocjenjivački sud, nakon donošenja Odluke o
plasmanu i nagradama, te nakon izrade obrazloženja za sve radove. 

C) OMOTNICA S NATPISOM "OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE" :

1. ispunjen ponudbeni list (osnovni podaci o „osobi ovlaštenoj za projektiranje“):
- ispunjen PRILOG I-a, 
- odnosno u slučaju zajednice ponuditelja ispunjen PRILOG I-b,
- te ukoliko u ponudi sudjeluje jedan ili više Podizvoditelja/Podisporučitelja ispunjava se i 

PRILOG I-c. 

2. dokazi/dokumenti  navedeni u točkama 9. i 10., za "osobu ovlaštenu za projektiranje".

 9. RAZLOZI ISKLJUČENJA NATJECATELJA I OBVEZNI  DOKUMENTI KOJI SE PRILAŽU

9.1. 
Sukladno  članku  67.  Zakona  o  javnoj  nabavi  (NN  br.  90/11.,  83/13.,  143/13  i  13/14),  javni  naručitelj
(Naručitelj - Raspisivač) je obvezan isključiti natjecatelje iz postupka javne nabave u slijedećim slučajevima: 

9.1.1. 
Ako je gospodarski subjekt ili  osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta pravomoćno
osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima
države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje
gospodarskog subjekta:

a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom
poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne
nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca
(članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita
(članak  293.),  davanje  mita  (članak  294.),  trgovanje  utjecajem  (članak  295.),  davanje  mita  za  trgovanje
utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog
udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b)  prijevara  (članak  224.),  pranje  novca  (članak  279.),  prijevara  u  gospodarskom poslovanju  (članak  293.),
primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a),  davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak
294.b),  udruživanje  za  počinjenje  kaznenih  djela  (članak  333.),  zlouporaba položaja  i  ovlasti  (članak  337.),
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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.),
 
9.1.2. 
Ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
osim  ako  je  gospodarskom  subjektu  sukladno  posebnim  propisima  odobrena  odgoda  plaćanja  navedenih
obveza.
 
9.1.3.
Ako je dostavio lažne podatke pri dostavi traženih dokumenata.

U  slučaju  postojanja  sumnje  u  istinitost  podataka  u  priloženim  dokumentima  ili  izjavama  gospodarskih
subjekata  javni  naručitelj  može  izvršiti  provjeru  kod  nadležnih  tijela  te  će  gospodarskog  subjekta  isključiti
ukoliko utvrdi lažnost podataka.

9.2. 
Dokumenti koje natjecatelj mora dostaviti i na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za isključenje: 

9.2.1. 
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz članka 9.1.1. ove Dokumentacije  gospodarski subjekt dužan je dostaviti
izjavu koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta. 
Obrazac te izjave (Prilog 2.) čini sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje  .   Izjava ne smije biti starija od
tri (3) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave  . 

9.2.2. 
Za potrebe dokazivanja okolnosti iz  članka 9.1.2. ove Dokumentacije gospodarski subjekt dužan je dostaviti
potvrdu  porezne  uprave  o  stanju  duga ili  jednakovrijedni  dokument  nadležnog  tijela  države  sjedišta
gospodarskog  subjekta,  koji  ne smije biti  stariji  od 30 dana računajući  od dana početka  postupka javne
nabave  . 
Ako  se  u  državi  sjedišta  gospodarskog  subjekta  ne  izdaje  dokument  iz  prethodnog  stavka,  on  može  biti
zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom 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. Izjava ne smije biti starija od 30 dana računajući od
dana početka postupka javne nabave.

9.3. 
Ostali razlozi isključenja natjecatelja/ponuditelja, te dokumenti kojima natjecatelj ili ponuditelj dokazuje da 
ne postoje razlozi za isključenje:

9.3.1. 
Javni naručitelj će iz postupka odabira isključiti ponuditelja ako je nad ponuditeljem otvoren stečaj, ako je u
postupku  likvidacije,  ako  njime  upravlja  osoba  postavljena  od  strane  nadležnog  suda,  ako  je  u  nagodbi  s
vjerovnicima,  ako  je  obustavio  poslovne  djelatnosti  ili  se  nalazi  u  sličnom  postupku  prema  nacionalnim
propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.

DOSTAVLJA SE: 
a) izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja,koji ne smije biti stariji
od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave ili
b) važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi sjedišta ponuditelja,
ako se ne izdaje izvod ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti, ili 
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog
subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u
državi sjedišta ponuditelja ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca
računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaje izvod niti
jednakovrijedni dokument ili oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.
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9.3.2. 
Ako  je  gospodarski  subjekt  u  posljednje  dvije  godine  do  početka  postupka  javne  nabave  učinio  težak
profesionalni propust koji naručitelj može dokazati na bilo koji način.

Težak profesionalni propust u smislu stavka 1. točke 4. ovoga članka je postupanje gospodarskog subjekta u
obavljanju  njegove  profesionalne  djelatnosti  protivno  odgovarajućim  propisima,  kolektivnim  ugovorima,
pravilima struke ili sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi, a koje je takve prirode da čini tog gospodarskog
subjekta  neprikladnom i  nepouzdanom stranom ugovora  o  javnoj  nabavi  ili  okvirnog  sporazuma koji  javni
naručitelj  namjerava  sklopiti.  Težak  profesionalni  propust  kod  izvršenja  ugovora  o  javnoj  nabavi  je  takvo
postupanje gospodarskog subjekta koje ima kao posljedicu značajne i/ili  opetovane nedostatke u izvršenju
bitnih zahtjeva iz ugovora koji  su doveli  do njegova prijevremenog raskida, nastanka štete ili  drugih sličnih
posljedica. Postojanje teškog profesionalnog propusta dokazuje javni naručitelj na temelju objektivne procjene
okolnosti svakog pojedinog slučaja.

U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje okolnosti navedenih u podtočkama 9.2.1., 9.2.2., 9.3.1. i 9.3.2.
utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno. (temeljem odredbe članka 68. stavka 9. ZJNa).

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

10.1. 
Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti natjecatelja/ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju tu sposobnost
(članak 70. ZJN-a):

10.1.1. 
Ponuditelj mora dokazati svoj upis u sudski,  obrtni, strukovni  ili  drugi odgovarajući registar države sjedišta
gospodarskog subjekta. Ponuditelj mora biti registriran za obavljanje djelatnosti u vezi s predmetom nabave. 

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 tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. 

U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost iz ove
točke.
10.2.
Uvjeti tehničke i stručne sposobnost i natjecatelja/ ponuditelja te dokumenti kojima dokazuju
sposobnost:
 
10.2.1. 
Ponuditelj  mora  dokazati  obrazovanje  i  potvrdu  o  strukovnoj  sposobnosti  i  iskustvu  osobe  odgovorne  za
pruženje usluge.

DOSTAVLJA SE: Dokaz o posjedovanju važećeg ovlaštenja ili  članstva (preslika rješenja ili  potvrde o upisu u
Imenik članova Hrvatske komore arhitekata) ili odgovarajući dokument države sjedišta Natjecatelja sukladno čl.
70 st.4. ZJN-i.
 
Gospodarski subjekt može se, po potrebi, za dokazivanje tehničke i stručne sposobnosti 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 koji se prilažu shodno točkama IX. i X. ove Dokumentacije mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.
Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. 

Raspisivač može izvršiti provjeru ponuditelja (natjecatelja) sukladno članku 95.   ZJN  .
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NAPOMENA: Odmah po završetku sjednice Ocjenjivačkog suda s donesenom Odlukom o rangiranju, i izrađenim
obrazloženjima za sve radove te nakon potpisivanja zapisnika Provoditelj je dužan zapisnik dostaviti Raspisivaču
na daljnje postupanje. Nakon zaprimanja zapisnika imenovani ovlašteni predstavnici Naručitelja (Raspisivača) u
postupku  javne  nabave otvaraju  omotnice  rangiranih  radova  s  naznakom  "OSOBA  OVLAŠTENA  ZA
PROJEKTIRANJE“ te provjeravaju dostavljene dokumente na temelju kojih se utvrđuje postoje li obvezni i ostali
razlozi  za  isključenje  kao  i  uvjeti  pravne  i  poslovne  sposobnosti  i  tehničke  i  stručne  sposobnosti
natjecatelja/ponuditelja te pravi izvješće Ocjenjivačkom sudu. Ocjenjivački sud potom dodjeljuje nagrade.

U slučaju da nagrađeni rad ne zadovoljava tražene uvjete sposobnosti, sukladno članku 92. ZJN, 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  ovlaštenih
predstavnika Naručitelja (Raspisivača) u postupku javne nabave. 

Ukoliko prvonagrađeni  rad ne zadovolji  uvjete sukladno odredbama  ZJN-a koji  se  odnose na predmetni
postupak, ugovaranje za izradu projektno-tehničke dokumentacije na temelju pregovaračkog postupka javne
nabave bez prethodne objave provodi se s prvim sljedećim rangiranim radom natjecatelja/ponuditelja koji
zadovolji uvjete sukladno odredbama  ZJN-a  (u daljnjem tekstu: nagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete
sukladno Zakon o javnoj nabavi). 

Omotnice  s  nazivom  'AUTOR'  i  'ADRESA  ZA  OBAVIJEST'  otvara  Ocjenjivački  sud  po  potvrdi  od  ovlaštenih
predstavnika  Naručitelja  (Raspisivača)  u  postupku  javne  nabave  koji  provjeravaju  prava  i  sposobnost
prvonagrađenog natjecatelja.   

Ocjenjivački sud nakon donošenja odluke o nagradama otvara za svaki rad prvo omotnicu s oznakom " ADRESA
ZA OBAVIJEST", a ukoliko u njoj nije naznačeno da autor ne pristaje na objavu imena ocjenjivački sud potom
otvara i omotnicu s oznakom "AUTOR". 
Ukoliko  se  nakon  otvaranja  omotnice  "AUTOR"  ustanovi  da  autor  nagrađenog  rada  nije  imao  pravo
sudjelovanja, takav rad se diskvalificira, oduzima se dodijeljena nagrada, a ostali nagrađeni radovi unapređuju
se za  jedno mjesto  prema rangiranoj  listi  utvrđenoj  u  postupku  ocjenjivanja.  Razlozi  diskvalifikacije  bit  će
upisani u zapisnik sa sjednice Ocjenjivačkog suda. 

Nakon  donošenja  valjane  odluke  ovlašteni  predstavnici  Naručitelja  (Raspisivača)  u  postupku  javne  nabave
obavještavaju Provoditelja koji obavještava svakog nagrađenog autora o njegovom uspjehu na natječaju i visini
dodijeljene mu nagrade. 

11.    ZAJEDNICA PONUDITELJA 

11.1.
Zajednica  Ponuditelja  je  udruženje  više  gospodarskih  subjekata  koje  je  pravodobno  dostavilo  zajedničku
ponudu.
Ponudbeni list zajednice ponuditelja sadrži podatke za svakog člana zajednice ponuditelja uz obveznu naznaku
člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. Podaci su sljedeći: naziv, sjedište,
adresa, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo),
broj računa, navod o tome da li je ponuditelj u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt
osoba ponuditelja, broj telefona, broj faksa. Bilo koji od članova zajednice ponuditelja može potpisati dijelove
ponude u kojima se traži potpis ponuditelja.
Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.

12.    ZAVRŠNE ODREDBE

12.1
Ako se za to pokaže potreba Raspisivač natječaja ima pravo prema potrebi  nakon natječaja angažirati  kao
konzultanta i druge stručne osobe.
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12.2. 
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.
 
12.3. 
Raspisivač/provoditelj  natječaja ne odgovaraju za oštećenja natječajnih radova nastala transportom, radom
Ocjenjivačkog suda te postavljanjem izložbe natječajnih radova. 

12.4. 
Natjecatelj  se  smatra  autorom natječajnog  rada  i  pridržava  sva  autorska  prava  u  svezi  s  istim.  Raspisivač
natječaja dodjelom nagrade natječajnog rada stječe vlasništvo samo nad tim primjerkom rada. 

12.5.
Autor/i prvonagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN-i i Raspisivač natječaja dužni su postupati u
skladu sa zaključcima Ocjenjivačkog suda, a u svezi daljnje realizacije prvonagrađenog rada koji je zadovoljio
uvjete sukladno ZJN-i. Raspisivač natječaja dodjelom nagrade stječe vlasništvo samo nad tim primjerkom rada i
ima pravo korištenja i publiciranja radova za službene potrebe.

12.6.  
Daljnja  razrada  projektne  dokumentacije  u  dogovoru  s  Naručiteljem  ugovorit  će  se  nakon  provedenog
pregovaračkog  postupka  javne  nabave  bez  prethodne  objave,  a  temeljem  Pravilnika  o  standardu  usluga
Hrvatske komore arhitekata. Raspisivač natječaja će izradu projektno-tehničke dokumentacije koja slijedi nakon
natječaja povjeriti autoru/ima prvonagrađenog rada koji  je zadovoljio uvjete sukladno ZJN-i, odnosno osobi
ovlaštenoj za projektiranje koju predloži autor/i prvonagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJNi.

Kod  sklapanja  ugovora  o  izradi  projektne  dokumentacije  prvonagrađeni  autor  se  obavezuje  odgovorno
surađivati  s  Raspisivačem  u  cilju  uklapanja  u  planiranu  investiciju,  održivog  rješenja,  a  posebno  na
funkcionalnost i racionalnost realizacije rješenja, traženim rokovima izrade  dokumentacije i drugim uvjetima
koji se tijekom izade pokažu neophodnima, a za sada nisu poznati.
Predloženo idejno rješenje potrebno je planirati u sklopu procijenjene investicijske vrijednosti
izvođenja radova i opreme u iznosu od 37.000.000,00 kn (bez PDV-a).

Razradom idejnog rješenja prvonagrađeni autor je u obvezi primjeniti projektna rješenja na način da cijena
gradnje  objekta,  uključujući  opremu  i  uređenje  građevinske  čestice  bude  u  okviru  planiranih  investicijskih
vrijednosti.

Procijenjenu vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju pregovaračkog
postupka javne nabave bez prethodne objave iznosi do 1.292.000,00  kn (bez PDV-a) i obuhvaća izradu daljnje
potrebne  projektno-tehničke  dokumentacije  sukladno  Pravilniku  o  standardu  usluga  Hrvatske  komore
arhitekata za uređenje javnih prostora u obuhvatu Natječaja. 

12.7. 
Autor/i prvonagrađenog rada i Raspisivač natječaja dužni su postupati u skladu sa zaključcima Ocjenjivačkog
suda, a u s vezi daljnje realizacije prvonagrađenog rada. 

12.8. 
Raspisivač natječaja će po završetku natječaja natječajne radove prezentirati  putem javne izložbe i  stručne
rasprave,  putem  web  stranica  Grada  Rovinja-Rovigno  (www.rovinj.hr),  Društva  arhitekata  Istre  -Societa'
Architetti  dell'Istria (www.dai-sai.hr)  i Hrvatske  komore  arhitekata  (www.arhitekti-hka.hr  ).  Provoditelj  će
dostaviti  Gradu  Rovinj-Rovigno  i  Hrvatskoj  komori  arhitekata protokol  Ocjenjivačkog  suda  o  rezultatima
natječaja u svrhu objedinjavanja stručnog i javnog interesa. 
Raspisivač zadržava pravo korištenja i publiciranja radova za službene potrebe.

12.9. 
Dokumentaciju priloženu u podlogama Natječaja, natjecatelji smiju koristiti isključivo u svrhu izrade natječajnog
rada.

17

http://www.dai-sai.hr/
http://www.rovinj.hr/


12.10.
Ovaj natječaj raspisan je u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i odredbama  Pravilnika o natječajima s područja
arhitekture,  urbanizma,  unutarnjeg uređenja i  uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i  Udruženja
hrvatskih arhitekata (NN 85/14), koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, a kojih su se svi sudionici
obvezni pridržavati. 
Za sve ono što nije regulirano ovom Dokumentacijom, primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

12.11.
Registarski broj natječaja izdan od Odbora za natječaje Hrvatske komore arhitekata je  32-16/RO-UA/NJN.

12.12.
Ovi Uvjeti predstavljaju ugovor između raspisivača i natjecatelja. 

12.13. 
Kada se natjecatelj želi žaliti radi kršenja objavljenog i utvrđenog postupka ili postupanja Ocjenjivačkog suda,
može se obratiti Raspisivaču, te ostvariti pravo dodatne provjere gore navedenog.

Izjavljivanje žalbe u otvorenom postupku javne nabave:

Rok  za  podnošenje  žalbe  je  pet  dana  od  dana  nastanka  događaja  navedenih  u  članku  153.  ZJN-a.  Žalbu
ponuditelj podnosi u pisanom obliku u skladu s odredbama članaka 145. ZJN. 
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb
uz istovremenu dostavu i  Naručitelju (Raspisivaču) na dokaziv način.  Žalba koja nije dostavljena naručitelju
smatrat će se nepravodobnom sukladno odredbi čl. 154. stavak 4. ZJN. 
Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog natječaja prvenstveno će se rješavati dogovorom, ukoliko se ne postigne
dogovor odlučivati će stvarno i mjesno nadležan sud.

12.14. 
Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Javni naručitelj: Grad Rovinj-Rovigno
Ocjenjivački sud 
U Rovinju 20. rujan 2016. 
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PRILOG I-A: 

PONUDBENI LIST

PODACI O NARUČITELJU:
                        

JAVNI NARUČITELJ: GRAD ROVINJ-ROVIGNO

SJEDIŠTE: Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno

OIB: 25677819890

TELEFON: 052 805 250

TELEFAX: 052 811  074

E-MAIL: urbanizam@rovinj.hr

PODACI O PONUDITELJU:

NAZIV PONUDITELJA:

SJEDIŠTE:

MB/MBG:

OIB:

BROJ ŽIRO RAČUNA/IBAN:

TELEFON:

TELEFAX:

E-MAIL:

KONTAKT OSOBA:

DA LI JE U SUSTAVU PDV-A

PREDMET NABAVE: 
Izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga maršala Tita i okolnih trgova u Rovinju

U _______________, ____________ 2016 godine. 

      Za Ponuditelja:

_______________________________
(potpis ovlaštene osobe ponuditelja)
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PRILOG I- B:

PONUDBENI LIST ZA ČLANOVE ZAJEDNICE PONUDITELJA   

PODACI O NARUČITELJU:

JAVNI NARUČITELJ: GRAD ROVINJ-ROVIGNO

SJEDIŠTE: Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno

OIB: 25677819890

TELEFON: 052 805 250

TELEFAX: 052 811  074

E-MAIL: urbanizam@rovinj.hr 

ZAJEDNICA PONUDITELJA

1. ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA

NAZIV :

SJEDIŠTE (ADRESA):

MB/MBG:

OIB:

BROJ ŽIRO RAČUNA/ IBAN:

TELEFON:

TELEFAX:

E-MAIL:

KONTAKT OSOBA:

U SUSTAVU PDV-A (DA/NE)

OVLAŠTEN ZA KOMUNIKACIJU S 
NARUČITELJEM (DA/NE)
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2. ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA

NAZIV :

SJEDIŠTE (ADRESA):

MB/MBG:

OIB:

BROJ ŽIRO RAČUNA/ IBAN:

TELEFON:

TELEFAX:

E-MAIL:

KONTAKT OSOBA:

U SUSTAVU PDV-A (DA/NE)

OVLAŠTEN ZA KOMUNIKACIJU S 
NARUČITELJEM (DA/NE)

3. ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA

NAZIV :

SJEDIŠTE (ADRESA):

MB/MBG:

OIB:

BROJ ŽIRO RAČUNA/ IBAN:

TELEFON:

TELEFAX:

E-MAIL:

KONTAKT OSOBA:

U SUSTAVU PDV-A (DA/NE)

OVLAŠTEN ZA KOMUNIKACIJU S 
NARUČITELJEM (DA/NE)
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4. ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA

NAZIV :

SJEDIŠTE (ADRESA):

MB/MBG:

OIB:

BROJ ŽIRO RAČUNA/ IBAN:

TELEFON:

TELEFAX:

E-MAIL:

KONTAKT OSOBA:

U SUSTAVU PDV-A (DA/NE)

OVLAŠTEN ZA KOMUNIKACIJU S 
NARUČITELJEM (DA/NE)

Član zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s naručiteljem:

________________________________________________________________________

PREDMET NABAVE:  
Izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga maršala Tita i okolnih trgova u Rovinju

U _______________, ____________ 2016 godine. 

      Za Ponuditelja:
 _______________________________

 (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)
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PRILOG I- C:

PONUDBENI LIST UKOLIKO U PONUDI SUDJELUJE JEDAN ILI VIŠE PODIZVODITELJA

PODACI  O  PODIZVODITELJIMA  I  PODACI  O  DIJELU  UGOVORA  O  JAVNOJ  NABAVI,  AKO  SE  DIO
UGOVORA O JAVNOJ NABAVI DAJE U PODUGOVOR

PODACI O NARUČITELJU:

JAVNI NARUČITELJ: GRAD ROVINJ-ROVIGNO

SJEDIŠTE: Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno

OIB: 25677819890

TELEFON: 052 805 250

TELEFAX: 052 811  074

E-MAIL: urbanizam@rovinj.hr

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

1. podizvoditelj:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Predmet, količina i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. podizvoditelj:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Predmet, količina i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. podizvoditelj:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Predmet, količina i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. podizvoditelj:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Predmet, količina i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje u podugovor:
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PREDMET NABAVE:  
Izrada idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja uređenja Trga maršala Tita i okolnih trgova u Rovinju

U _______________, ____________ 2016 godine. 
      Za Ponuditelja:

 _______________________________
 (potpis ovlaštene osobe ponuditelja)
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PRILOG II.

IZJAVA
 

(temeljem čl. 67. st. 1. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
 
Kojom ja, _______________________________________________________________________

        (ime i prezime, adresa, broj osobne iskaznice izdane od_______________________)
 
_______________________________________________________________________________ 
kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe 
_______________________________________________________________________________
 
 _______________________________________________________________________________

(naziv i sjedište gospodarskog subjekta, OIB)
 

pod materijalnom i  kaznenom odgovornošću,  izjavljujem da niti  ja  osobno, niti  gospodarski  subjekt,  nismo
pravomoćno osuđeni za jedno ili više slijedećih kaznenih 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.).

___________________________________________________
(potpis osobe ovlaštene po zakonu za zastupanje pravne osobe)

 
Datum: ___________________ 2016.

 

Napomena:
- Potpis na izjavi treba biti ovjeren od strane javnog bilježnika
- Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave
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PRILOG III.

FORMULAR ZA OMOTNICU “ AUTOR” ( popunjavaju natjecatelji )

IME / IMENA SVIH AUTORA I JMBG /OIB/ SVIH AUTORA:

IME AUTORA JMBG AUTORA OIB AUTORA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ADRESA PREBIVALIŠTA I TELEFON SVIH AUTORA:

ADRESA PREBIVALIŠTA TELEFON
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

E-MAIL I TELEFON ZA KONTAKT PREDSTAVNIKA AUTORA:
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RASPODJELA NAGRADA U POSTOTCIMA POTPISANA OD SVIH AUTORA NATJEČAJNOG RADA:

IME AUTORA RASPODJELA NAGRADE U
POSTOCIMA 

VLASTORUČNI POTPIS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BROJ ŽIRO RAČUNA, IBAN, SWIFT SVAKOG AUTORA S NAZIVOM BANKE

IME AUTORA BROJ ŽIRO
RAČUN

IBAN SWIFT NAZIV BANKE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

JESU LI AUTOR/AUTORI OBVEZNICI PDV-a: upisati DA ili NE I NAZIV POREZNE UPRAVE KOJOJ SE PLAĆA POREZ

IME AUTORA OBVEZNIK PDV-A
UPISATI DA ILI NE

NAZIV POREZNE UPRAVE KOJOJ
SE PLAĆA POREZ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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 OBAVLJAJU LI AUTOR/AUTORI SAMOSTALNU DJELATNOST: upisati DA ili NE

IME AUTORA OBAVLJA SAMOSTALNU DJELATNOST 
UPISATI DA ILI NE 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VLASTORUČNI POTPISI SVIH AUTORA:

IME AUTORA VLASTORUČNI POTPIS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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PRILOG 4.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Ja __________________________________, ____________________________________,
(ime i prezime) (adresa prebivališta)

________________________, pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da
(OIB)

nisam u sukobu interesa u smislu članka 1.6. Uvjeta Natječaja za idejno urbanističko-arhitektonskog rješenje
uređenja Trga maršala Tita i okolnih trgova u Rovinju. 

 
Registarski broj natječaja Hrvatske komore arhitekata: 32-16/RO-UA/NJN

____________________________________________________
(vlastoručni potpis)

Datum:

________________

28


	NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
	raspisuje
	OPĆI UVJETI NATJEČAJA
	1. OPĆI UVJETI NATJEČAJA
	2. DOKUMENTACIJA
	3. ROKOVI
	4. NAGRADE
	5. OCJENJIVAČKI SUD
	6. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA
	7. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA
	8. OPREMA NATJEČAJNOG RADA
	9. RAZLOZI ISKLJUČENJA NATJECATELJA I OBVEZNI DOKUMENTI KOJI SE PRILAŽU
	10. ODREDBE O SPOSOBNOSTI NATJECATELJA/PONUDITELJA I OBVEZNI DOKUMENTI KOJI SE PRILAŽU
	11. ZAJEDNICA PONUDITELJA
	12. ZAVRŠNE ODREDBE


