SVEUČILIŠTE U SPLITU
Ruđera Boškovića 31
20000 Split
Klasa: 406-03/22-01/02
Ur.broj: 2181-202-25-4-4/1-22-3
Split, XX. veljače 2022.
Sukladno članku 327. - 331. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine” broj 120/16), utvrđuje se slijedeća:

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
U JAVNOM, OTVORENOM, ANONIMNOM, PROJEKTNOM NATJEČAJU
za
izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja
Znanstveno-inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu
CPV: 71230000-9 - Organizacija natječaja u području arhitekture
Evidencijski broj VV/02/2022
Registarski broj Natječaja pri Hrvatskoj komori arhitekata 115-22/ST-AU/NJN
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A. OPĆI UVJETI NATJEČAJA
1. UPUTA NATJECATELJIMA
1.1.

OPĆI PODACI O NARUČITELJU I RASPISIVAČU NATJEČAJA:

SVEUČILIŠTE U SPLITU
Ruđera Boškovića 31
20000 Split
Matični broj: 03129306
OIB: 29845096215
Broj telefona: +385 21 558 212
Internetska adresa: www. https://www.unist.hr/
Adresa elektroničke pošte: rektorat@unist.hr
Ime i prezime odgovorne osobe raspisivača: prof. dr. sc. Dragan Ljutić
PODACI O PROVODITELJU I ORGANIZATORU NATJEČAJA:
Ured ovlaštenog arhitekta Miljenko Bernfest j.d.o.o., Trg Drage Iblera 7, 10 000 Zagreb
OIB: 51998222936
Tel: 091 1602 956
email: bernfestm@gmail.com
PODACI O IZRAĐIVAČU NATJEČAJNOG ELABORATA
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu
OIB: 83615500218
Ul. Matice hrvatske 15, 21000 Split
email: info@gradst.hr
prof. Dario Gabrić, dipl.ing.arh.
1.2.

OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S NATJECATELJIMA

Ured ovlaštenog arhitekta Miljenko Bernfest j.d.o.o., Trg Drage Iblera 7, 10 000 Zagreb
OIB: 51998222936
Tel: 091 1602 956
Email: bernfestm@gmail.com
Na temelju čl. 59. st.1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16 – u daljnjem tekstu: ZJN 2016) komunikacija i svaka druga
razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavlja se elektroničkim sredstvima komunikacije.
Iznimno, naručitelj i gospodarski subjekti mogu komunicirati usmenim putem, sukladno članku 63. ZJN 2016, ako se ta
komunikacija ne odnosi na ključne elemente postupka javne nabave, pod uvjetom da je njezin sadržaj u zadovoljavajućoj
mjeri dokumentiran.
1.3.

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: VV/02/2022

1.4.

VRSTA NATJEČAJA: javni, otvoreni, anonimni, projektni natječaj, I. stupnja složenosti

Natječaj se provodi u smislu čl. 327.-331. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16).
U smislu članka 133. Zakona o javnoj nabavi provedeni natječaj biti će uvjet za odabir pregovaračkog postupka bez
prethodne objave za dodjelu ugovora o javnoj nabavi usluga.
Na sudjelovanje u pregovorima biti će pozvan pobjednik natječaja.
1.5.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Temeljem članka 327. stavak 3. ZJN 2016. procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu i iznosi
2.600.324,85 kn (bez PDV-a), a temelji se na ukupnom iznosu nagrada i isplata uključujući procijenjenu vrijednost nabave
za ugovor o javnoj nabavi usluga, koji se sklapa temeljem članka 133. stavka 1. točke 1. ZJN 2016:
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Procijenjena vrijednost nabave sastoji se od:
- nagradnog fonda koji će biti isplaćen temeljem zakonskih poreznih propisa koje se nagrađenim natjecateljima isplaćuju
temeljem ugovora o autorskom djelu (neto iznos nagradnog fonda iznosi 466.848,86 kn bruto)
- isplate odnosno naknade radnim tijelima - ocjenjivačkoj i tehničkoj komisiji (145.198,73 kn bruto)
- procijenjene vrijednosti ugovora o javnoj nabavi usluga korištenjem pregovaračkog postupka javne nabave bez
prethodne objave za izradu projektne/tehničke dokumentacije u iznosu od 1.988.277,26 kn bez PDV-a, sukladno članku
133. stavak 1. ZJN 2016.
U pregovaračkom postupku bez prethodne objave ugovorit će se izrada kompletnog rješenja ovog predmeta nabave.
1.6.
PREDMET NATJEČAJA
Izrada kompletnog urbanističko-arhitektonskog rješenja Znanstveno-inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu. Ukupna
površina zahvata u obuhvatu natječajnog programa iznosi 5.569,00 m2 neto .
Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave
CPV: 71230000-9 – Organizacija natječaja u području arhitekture
Usluga koja će se ugovoriti u pregovaračkom postupku bez prethodne objave je izrada kompletnog projektnog rješenja
Znanstveno-inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu, te uključuje izradu cjelovite projektne dokumentacije (idejno rješenje,
idejni projekt, glavni projekt s pripadajućim elaboratima, izvedbeni projekt sa troškovnikom, projekt opreme te geodetski
projekt te ostali potrebni projekti).
Procijenjena ukupna vrijednost investicije za izgradnju Znanstveno-inovacijskog centra iznosi
= 53.600.000,00 (bez PDV-a).
Prilikom izrade tehničke dokumentacije Izvršitelj mora voditi računa da troškovnici i ostala dokumentacija moraju biti izrađeni na
način da su definirani u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Izvršitelj ima obvezu tehničku specifikaciju izraditi na način da u
potpunosti primjeni odredbe Zakona o javnoj nabavi, Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN
65/17) te Pravila o financijskim korekcijama koje je donijelo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU.
Poveznica: https://strukturnifondovi.hr/vazni-dokumenti-operativni-program-konkurentnost-i-kohezija/ na toj stranici vidi: Pravilnici o
prihvatljivosti izdataka / Pravila o financijskim korekcijama .
1.7.
SVRHA I CILJ NATJEČAJA
Svrha i cilj natječaja je dobivanje najboljeg urbanističko-arhitektonskog rješenja za „ZIC – Znanstveno istraživački centar
Split“.
Od natječajnog rada očekuje se da vrednujući i afirmirajući zatečene urbane i kulturne vrijednosti prostora, njegove
prostorno-urbane i arhitektonsko-graditeljske karakteristike, ostvari kvalitetno idejno arhitektonsko oblikovno rješenje,
njegovo skladno uklapanje u postojeću urbanu strukturu i ponudi optimalno funkcionalno rješenje.
1.8.
VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
Nakon provedenog natječaja, Naručitelj će sklopiti ugovor s prvonagrađenim autorom, temeljem Pregovaračkog postupka
javne nabave bez prethodne objave.
1.9.
NAVOD PROVODI LI SE ELKETRONIČKA DRAŽBA:
Naručitelj ne provodi elektroničku dražbu.
1.10. OSOBE S PRAVOM SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU:
Pravo sudjelovanja ima u svojstvu autora jedna ili više stručnih fizičkih ili pravnih osoba.
Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni
arhitekt urbanist. 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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Dokaz posjedovanja važećeg ovlaštenja ili članstva u Hrvatskoj komori arhitekata, a sukladno članku 67. do 75.
Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18 i 110/19) je
Rješenje izdano od strane Hrvatske komore arhitekata ili upis u evidenciju stranih ovlaštenih osoba ovlaštenih za
povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe.
Strani ponuditelji koji ne posjeduju Rješenje izdano od strane Hrvatske komore arhitekata upisano u evidenciju stranih
ovlaštenih osoba ovlaštenih za povremeno ili privremeno obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne
osobe komore trebaju dostaviti Izjavu potpisanu od strane ovlaštene osobe natjecatelja u kojoj navode da će ukoliko
njihov rad bude odabran kao prvonagrađeni ishoditi potvrdu iz članka 69. Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 118/18 i 110/19) kojom dokazuju da su podnijeli prijavu
odgovarajućoj komori s ciljem dobivanja rješenja kojim se utvrđuje da podnositelj prijave ispunjava propisane uvjete
za povremeno, odnosno privremeno obavljanje poslova projektiranja u svojstvu odgovorne osobe.
1.11.

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIM JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA SUKLADNO
ČLANKU 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Sukladno članku 80. ZJN 2016, a vezano uz odredbe članaka 76 . i 77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa,
Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima
(u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju), i to:
Naziv gospodarskog subjekta

OIB

Poliklinika dr. Ljutić d.o.o. za zdravstvenu djelatnost

89617509231

Obrt „Nefron“

86556834883

Vickov d.o.o.

45255961002

Pulent, obrt za usluge, vl. Nikola Balić

18156590660

Crnjac boat service d.o.o.

96066004733

DELMINIUM, obrt za usluge, vl. Bože Tadić

73740739025

OPG Nikola Čoko

65990441617

MK-KONZALTING, obrt za poslovne usluge, vl. Maja Krželj

80898532776

FUTURE CLICK d.o.o.

67132771103

OPG MAGDALENA

18306877276

Sukladno odredbama članka 82. ZJN 2016, ugovor sklopljen protivno odredbama o sukobu interesa je ništetan.
1.12. POPIS OSOBA KOJE NE MOGU KAO NATJECATELJ ILI PONUDITELJ SUDJELOVATI U NATJEČAJU
1. Lada Prkić
2. Zdravko Ruščić
3. Miljenko Bernfest
4. Dario Gabrić
5. Tin Sven Franić
6. Darovan Tušek
7. Tomislav Kilić
8. Leandra Vranješ Markić
9. Luka Patričević
10. Frane Mimica
11. Nikola Balić
1.13. ROK ZA PREDAJU NATJEČAJNOG RADA:
Do XX. YY 2022. do 12:00 sati
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1.14.
Split

MJESTO IZVOĐENJA USLUGE:

1.15. KOLIČINA PREDMETA NATJEČAJA:
Jedno urbanističko-arhitektonsko rješenje za Znanstveno-inovacijski centar Sveučilišta u Splitu
1.16. OBJAVA NATJEČAJA I REZULTATA:
Cjelokupni tekst natječaja objavljen je na internetskoj stranici Sveučilišta u Splitu (www.unist.hr) i u Elektroničkom oglasniku
javne nabave u „Narodnim novinama“ (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).
Oglas o raspisu i rezultatima Natječaja objavljuje se u jednom dnevnom tisku (24 sata), a obavijest o raspisu natječaja
dostavlja se: Hrvatskoj komori arhitekata i Udruženju hrvatskih arhitekta.
Poziv na natječaj i obavijest o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje na način da se isti objave na
stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH i na internetskoj stranici Sveučilišta u Splitu, sukladno odredbama
članaka 327. – 331. Zakon o javnoj nabavi.
Natječaj se provodi u skladu s glavom II. Člancima 327.-331. ZJN 2016, te ostalim odredbama ZJN 2016 koje se
primjenjuju na natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i
uređenja krajobraza, ukoliko iste nisu u suprotnosti sa ZJN 2016.
2. DOKUMENTACIJA
Naručitelj natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje natječajni elaborat u digitalnom obliku u EOJN RH.
Natječajni elaborat u digitalnom obliku u odgovarajućem formatu sastoji se od :
A
B

B
A.
B.

C.

D.

UVJETA NATJEČAJA KOJE SU UTVRDILI RASPISIVAČ I PROVODITELJ NATJEČAJA
NATJEČAJNOG PROGRAMA ZA PROVEDBU PROJEKTNOG NATJEČAJA:

UVOD
a.1
Polazišta
a.2
Organizacijska struktura ZIC-a
OBILJEŽJA I PROSTORNE MOGUĆNOSTI LOKACIJE
b.1
Položaj u prostoru
b.2
Prirodne i morfološke karakteristike i ambijentalne vrijednosti
b.3
Urbanistički uvjeti _Izvod iz prostorno-planske dokumentacije
UVJETI ZA PROJEKTIRANJE
c.1
Prostor obuhvata, složenost zahvata, urbanistički uvjeti
c.2
Prometno rješenje _Priključak na okolnu prometnu mrežu i promet u mirovanju
c.3
Oblikovanje zgrade
c.4
Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš
c.5
Posebni uvjeti - pametna zgrada gotovo nulte energije
c.6
Osnovni koncept instalacija
c.7
Ostalo
Sklop istraživačkih funkcija _BASIC_PROSTORNO-FUNKCIONALNI ZAHTJEVI
D.1
Jedinica/Laboratorij za ispitivanja
D.2
Jedinica/Laboratorij za kemijska, biološka i biotehnička istraživanja
D.3
Jedinica/Laboratorij za nanotehnologiju
D.4
Jedinica/Laboratorij za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju
D.5
Računalno čvorište
D.6
Jedinica/Laboratorij za obnovljive izvore energije
D.7
Jedinica/Laboratorij za virtualnu stvarnost i multimediju
D.8
Jedinica/Laboratorij za oslikavanje
D.9
Jedinica/Laboratorij za prototipiranje
D.10 Jedinica/Laboratorij za elektronsku mikroskopiju
D.11 Jedinica/Laboratorij za promatranje i kolaboraciju
D.12 Living LAB
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E.

Sklop fleksibilnih projektno istraživačkih laboratorija-FLEXY_PROSTORNO-FUNKCIONALNI ZAHTJEVI

G.

E.1
Polivalentni istraživački prostor Flexy-jedinica/laboratorij 1
E.2
Polivalentni istraživački prostor Flexy-jedinica/laboratorij 2
E.3
Jedinica/Laboratorij za pripremu uzoraka/Prateći prostori laboratorija
Sklop potpore i zajedničkih prostora -BACK UP_PROSTORNO-FUNKCIONALNI ZAHTJEVI
F.1
Prostori za istraživače
F.2
Zajednički i društveni prostori
F.3
Zajednički pomoćni, gospodarski i servisni prostori laboratorija
SUMARNI ISKAZ TRAŽENIH POVRŠINA

II

GRAFIČKI PRILOZI

1.
2.
3.

Obuhvat natječaja na digitalnoj ortofoto karti
Izvod iz digitalnog katastra s ucrtanom granicom obuhvata
Geodetski snimak (situacija)

III

FOTODOKUMENTACIJA

F.

2.

MJ 1:1000
MJ 1:200

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova:
1. prof. Dario Gabrić; dipl.ing.arh. (predsjednik Ocjenjivačkog suda)
2. prof. Tin Sven Franić, dipl.ing.arh.
3. prof.dr.sc. Darovan Tušek, dipl.ing.arh.
4. prof. dr. sc. Tomislav Kilić
5. prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić
Zamjenik člana Ocjenjivačkog suda:
1. Luka Petričević, mag.ing.arh.
Tehnička komisija:
1. Frane Mimica, mag.ing.arh.
2. Nikola Balić, mag.ing.comp.
Tajnik natječaja:
Miljenko Bernfest, d.i.a. (ovl. arhitekt 1260)

Nakon završetka rada, Ocjenjivački sud i Tehnička komisija obvezni su izraditi i Naručitelju predati potpisano
Izvješće o rangiranju dostavljenih radova.
4. ROKOVI
4.1.

Preuzimanje materijala
Uvjeti, Program natječaja i podloge natjecateljima se stavljaju na raspolaganje elektroničkim putem, u EOJN
(https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

4.2. Postavljanje pitanja
Ova dokumentacija o nabavi sa svim prilozima dostupna je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske
(u nastavku: EOJN RH), na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.
Na temelju čl. 59. st.1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16 – u daljnjem tekstu: ZJN 2016) komunikacija i svaka druga
razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata obavlja se elektroničkim sredstvima komunikacije tj. putem
EOJN ili e-mailom na adresu: nabava@unist.hr
Iznimno, naručitelj i gospodarski subjekti mogu komunicirati usmenim putem, sukladno članku 63. ZJN 2016, ako se ta
komunikacija ne odnosi na ključne elemente postupka javne nabave, pod uvjetom da je njezin sadržaj u zadovoljavajućoj
mjeri dokumentiran.
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Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene u vezi
s dokumentacijom o nabavi ovog predmeta nabave. Naručitelj će odgovoriti na svaki pojedinačni pravodoban zahtjev na
hrvatskom jeziku i odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu
ponuda. Odgovori će se staviti na raspolaganje gospodarskim subjektima na istovjetan način kao i osnovna dokumentacija
o nabavi, putem EOJN RH. Pravodobnim se smatra onaj zahtjev koji je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom osmog dana
prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.
4.3. Rok predaje natječajnih radova
Natječajni radovi zaprimaju se do XX. YY 2022. g. do 12:00 sati u Sveučilište u Splitu, Ruđera Boškovića 31, bez
obzira na način dostave.
4.4. Rad Ocjenjivačkog suda i Odluka
Ocjenjivački sud završit će s radom u roku od najkasnije 30 (trideset) dana po završetku natječaja. Ocjenjivački sud
dostavlja Naručitelju Izvješće kojim odabire i rangira nagrađene radove.
Temeljem Izvješća Ocjenjivačkog suda, Naručitelj donosi Odluku o odabiru u roku od 15 (petnaest) dana od dana
uredno zaprimljenog Izvješća Ocjenjivačkog suda.
4.5. Rezultati natječaja
Rezultati natječaja bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave najkasnije osam (8) dana od
donošenja Odluke o odabiru.
4.6. Izložba
Izložba natječajnih radova održat će se po donošenju Odluke o odabiru u Splitu. O datumu i prostoru održavanja
izložbe natjecatelji će biti obaviješteni, a obavijest će biti objavljena i na web stranici www.unist.hr i www.arhitektihka.hr/hr/
4.7. Preuzimanje radova:
Radove koji nisu nagrađeni, natjecatelji su dužni preuzeti u roku od petnaest (15) dana od datuma Obavijesti o
preuzimanju radova. Nakon ovog roka, Naručitelj ne odgovara za radove.
5. KRITERIJI
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Programom i Uvjetima Natječaja odnosno:
a/ Predani poslije roka navedenog u ovim Uvjetima Natječaja,
b/ Koji ne sadrže priloge navedene u ovim Uvjetima Natječaja,
c/ Čija oprema rada nije u skladu s ovim Uvjetima Natječaja,
d/ Koji nisu u skladu s prostornim planom, Programom i ostalim uvjetima Natječaja.
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri ocjenjivanju radova
Ocjenjivački sud će valorizirati:
- urbanistički i prostorni koncept u odnosu na širi i uži urbani kontekst
- provedivost prostornog programa u odnosu na natječajni zadatak
- funkcionalne, estetske, oblikovne i prostorne kvalitete
- etapnost provedbe plana izgradnje
- racionalnost i ekonomičnost rješenja (na temelju orijentacijskih, poznatih i planiranih podataka,..)
- cjelovitost i uravnoteženost programskih i prostornih rješenja, kako u generalnoj koncepciji tako i kroz rješenja pojedinih
segmenata u prostoru (namjena, formiranje građevinskih cjelina i volumena u odnosu na okolni prostor, režim prometa,
zelenilo, vizure,...)
6. ODABIR I NAGRADE
6.1. Određuje se nagradni fond od 466.848,86 kn bruto
6.2. Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom neto iznosu i rasporedu kako slijedi:
Raspodjela nagrada:

Nagrade bruto:

1. nagrada 40%
2. nagrada 25%
3. nagrada 15%
4. nagrada 12%

= 186.740,10 kn
= 116.711,52 kn
= 70.027,19 kn
= 56.022,03 kn
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5. nagrada 8%

= 37.348,02 kn

Ako do određenog roka predaje natječajnih radova pristigne manji broj radova od 5 (pet) dodijeliti će se nagrade
sukladno broju pristiglih radova u iznosima koji su gore navedeni. Prva nagrada se mora dodijeliti.
6.3. Nagrade koje sudionicima / natjecateljima na osnovu plasmana dodijeli Ocjenjivački sud u skladu s uvjetima
natječaja isplatiti će RASPISIVAČ temeljem ispostavljenog računa / ugovora sukladno zakonskim propisima.
Raspisivač je obavezan isplatiti nagrade i obeštećenja svim sudionicima / natjecateljima, naknade članovima
ocjenjivačkog suda, zamjenicima članova, tajniku natječaja, članovima tehničke komisije kao i naknadu
provoditelju natječaja u roku od trideset (30) dana od objave rezultata natječaja.
6.4.

Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pisano priznanje.

7. OBAVEZNI SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA
Sudionici / natjecatelji prema priloženom Programu i uvjetima natječaja izrađuje idejno arhitektonsko-urbanističko
rješenje koje sadrži priloge i to:
Natjecatelj prema priloženom Programu natječaja (Privitak P.1.) izrađuje idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje koje
sadrži priloge i to:
VI.1.

GRAFIČKI DIO
natjecateljima se daje mogućnost slobodnog izbora grafičkog načina prezentiranja ideje, odnosno vrste grafičkih
prikaza, a obavezno se izrađuje:
1.
2.
3.
4.

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

Idejno programsko i urbanističko rješenje šireg obuhvata, MJ 1:500
Idejno programsko i urbanističko rješenje Centra, MJ 1:200
Tlocrti, presjeci i pročelja MJ 1:200
Prostorni prikazi cjeline (najmanje 2) umontiran u fotografije (Obvezna_1 i Obvezna_2)

TEHNIČKI OPIS
Tekstualno obrazloženje rješenja
Koncept šireg i užeg obuhvata
Opis situacije i prometnog rješenja
Opis materijala po lokacijama (zelenilo, površine pod izgradnjom, novi sadržaji i drugi pokazatelji)
Iskaz svih netto i brutto površina
Opis funkcionalnih specifičnosti (raspored prostora, orijentacija, koncepcija funkcionalnih grupa i sl., etapnost
realizacije).
Procjena investicije po grupama: uključujući planirani rok i procijenjene troškove izrade pojedinih idejnih i glavnih
projekata po grupama unutar obuhvata ovog urbanističko-arhitektonskog rješenja (Procjena investitora je da
vrijednost izvedenih radova ne prelazi = 53.600.000,00 kuna, bez PDV-a).
Tekstualno obrazloženje i aproksimativni prikaz procjene troškova realizacije

Natječajnom radu treba obavezno priložiti dva (2) USB sticka s PDF JPG i WORD (ili slično) s file-ovima cijelog rada.
8. OBAVEZNA OPREMA NATJEČAJNOG RADA
Propisuje se format listova A1 - horizontalno, nekaširano uz uporabu minimalnog broja listova potrebnih za
razumijevanje rada, a najviše 8 listova.
Grafičko - tekstualni dio predaje se uvezan na formatu A3 u 3 (tri) primjerka. Uz tekstualno obrazloženje treba uvezati i
sve umanjene grafičke priloge natječajnog rada na formatu A3.
Svi dijelovi natječajnog rada predaju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
Svi grafički i tekstualni prilozi predaju se obvezno i na USB sticku 2kom. u PDF i JPG formatu u mjerilima printanih
plakata kao i DOC ili DOCX file teksta, te iskaz prostornih kapaciteta u XLS ili XSLX formatu.
Zbog prezentacije na web-u molimo da pripremite natječajni rad (grafičke priloge) i u jpg formatu.
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Svi grafički prilozi predaju se nekaširani u zapečaćenom omotu.
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.
Rad se predaje u papirnatom obliku sukladno članku 60. Stavak 1. Točke 3. i 4. ZJN 2016. Rad se dostavlja anonimno u
zapečaćenom omotu bez šifre, potpisa ili slično stoga što će svi prilozi pri otvaranju biti označeni šifrom. Redni broj pod
kojim je natječajni rad zaprimljen ne predstavlja šifru rada. Zapečaćeni omot sadrži i 3 (tri) zapečaćene, neprozirne
omotnice, „AUTOR“, „ADRESA ZA OBAVIJESTI“ i „OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“ koje sadrže sljedeće
podatke:
A)
omotnica s natpisom "AUTOR" sadži:
1.

Ispunjeni obrazac u privitku (Prilog 2.) od strane svih autora te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu
natječajnog rada sa sljedećim podacima:

a)

za isplatu pojedincima u RH :
ime/imena svih autora te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu rada uključujući OIB i JMBG autora
sa adresama, adresama elektronske pošte i brojevima telefona
naziv porezne uprave kojoj se plaća porez
broj i naziv banke te IBAN; vrsta poreznih obveza koje treba podmiriti
izjava o podijeli nagrada u postocima (vlastoručno potpisana od svih autora natječajnog rada te
suradnika i stručnjaka uključenih u 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 pojedincima izvan RH :
ime / imena svih autora te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu rada uključujući adresu, adresu
-

elektronske pošte i broj telefona
broj putovnice
punomoć odvjetnika za izvadak OIB-a
Broj i naziv banke te IBAN, SWIFT, IBAN;
izjava o podijeli nagrada u postocima (vlastoručno potpisana od svih autora natječajnog rada te
suradnika i stručnjaka uključenih u izradu) Ukoliko je više osoba sudjelovalo u izradi natječajnog rada,
sve osobe koje su navedene na ovom formularu dužne su vlastoručno potpisati izjavu.

c) za isplatu na tvrtku:
ime / imena autora sa adresom i brojem telefona
Naziv tvrtke, adresa, IBAN, MB i OIB
izjava autora o suglasnosti isplate honorara na račun tvrtke, potpisana od svih autora natječajnog

rada te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu

2.

Dokaz o sposobnosti sukladno točci 1.11.: preslika ovlaštenja / članstva u Hrvatskoj komori arhitekata
ili odgovarajući dokaz države sjedišta natjecatelja za najmanje jednog člana autorskog tima, preslika
diplome.

3.

Izjavu o autorstvu natjecatelja u kojoj se moraju navesti imena i adrese autora, te suradnika i stručnjaka
uključenih u izradu natječajnog rada, uključujući pripadajuće OIB-e.

Svojim potpisom na izjavi sudionici / natjecatelji potvrđuju autorstvo natječajnog rada, tj. da su ovlašteni za predaju
istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene natječajnog rada. Potpisom sudionici / 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’’.

9

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
Adresu za dostavu obavijesti koja sadrži ime, adresu, adresu elektronske pošte, telefon / mobitel
kontakt osobe u vezi povrata rada i eventualnih obavijesti u toku natječaja
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.
Omotnica s natpisom „OSOBA OVLAŠTENA Z PROJEKTIRANJE“ sadrži:
-

C)

Ispunjeni PRLOG 1-a i PRILOG 1-b koji sadrže:
Imenovanje osobe ovlaštene za projektiranje natječajnog rada.
Izjavu osobe ovlaštene za projektiranje da je suglasna s izradom daljnje projektne dokumentacije.
Napomena: Omotnice s nazivom "AUTOR" I "ADRESA ZA OBAVIJEST" otvara Ocjenjivački sud, nakon donošenja Odluke
o rangiranju (plasmanu) radova, te nakon izrade obrazloženja za sve radove. Nakon provjere natjecateljevog prava na
sudjelovanje čl. 59 Pravilnika o natječajima s područja arhitekture i urbanizma (NN 112/06) Ocjenjivački sud donosi Odluku
o nagradama.
Omotnicu prvonagrađenog rada pod nazivom "OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE" otvaraju ovlaštene osobe
Raspisivača, i to nakon završetka rada Ocjenjivačkog suda (rangiranja radova i dodjele nagrada).
9. RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE PONUDITELJA
Sukladno čl. 16. Pravilnika Ponuditelj je pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta kojeg za izradu daljnje projektne
dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” predloži natjecatelj.
S ponuditeljem će naručitelj naknadno provesti pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave.
U budućem pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave ponuditelj će morati dokazati da ne postoje
razlozi za isključenje ponuditelja, kako slijedi:
1.Naručitelj je obvezan u bilo kojem trenutku tijekom postupka javne nabave isključiti gospodarskog subjekta iz postupka
javne nabave ako utvrdi da:
1.1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili
nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta i koja je državljanin
Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za:
a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju
– članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog
zakona
– članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), 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)
b) korupciju, na temelju
– članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka
254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito
pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296.
(davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona – članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka
294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba
obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348.
(davanje mita) 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)
c) prijevaru, na temelju
– članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka
258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona
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– članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja)
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)
d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju
– članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka
za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona
– članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) 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)
e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju
– članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona
– članak 279.(pranje novca) 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),
f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju
– članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona
– članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) 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)
1.2. je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili
nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta i koja nije državljanin
Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 3.1.1.1. podtočaka a) do f) ove
Dokumentacije o nabavi i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana
gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1.
točaka a) do f) Direktive 2014/24/EU.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
ispunjeni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (dalje: ESPD) (Dio III. Osnove za isključenje,
Odjeljak A: Osnove povezane s kaznenim presudama) za sve gospodarske subjekte u ponudi
Naručitelj će zahtijevati ažurirane popratne dokumente, kojima se dokazuju navodi u ESPD obrascu. Naručitelj će prihvatiti
sljedeće dokumente kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta iz točke 1.:
izvadak iz kaznene evidencije ili drugog odgovarajućeg registra ili, ako to nije moguće, jednakovrijedni dokument
nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba
državljanin, kojim se dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ne izdaju takvi
dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom
prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti,
javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji
je osoba državljanin.
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, Naručitelj može dostavljene
podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama,
osim u slučaju ako je gospodarski subjekt upisan u službeni popis odobrenih gospodarskih subjekata u državi članici u kojoj
gospodarski subjekt ima poslovni nastan.
2. Naručitelj je obvezan isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako utvrdi da gospodarski subjekt nije
ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje:
a) u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj, ili
b) u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni
nastan u Republici Hrvatskoj.
Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje
obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 2. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
ispunjeni ESPD obrazac (Dio III. Osnove za isključenje, Odjeljak B: Osnove povezane s plaćanjem poreza ili
doprinosa za socijalno osiguranje) za sve gospodarske subjekte u ponudi.
Naručitelj će samo od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zahtijevati ažurirane popratne dokumente,
kojima se dokazuju navodi u ESPD obrascu. Naručitelj će prihvatiti sljedeće kao dovoljan dokaz da ne postoje osnove za
isključenje gospodarskog subjekta iz točke 2.:
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potvrdu porezne uprave ili drugog nadležnog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojom se
dokazuje da ne postoje navedene osnove za isključenje.
Ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaju takvi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve okolnosti,
oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom
davatelja s ovjerenim potpisom kod nadležne sudske ili upravne vlasti, javnog bilježnika ili strukovnog ili trgovinskog tijela u
državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.
Odredbe ove točke odnose se na sve članove zajednice gospodarskih subjekata.
Odredbe ove točke odnose se i na podugovaratelje. Ako Naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja,
zatražiti će od gospodarskog subjekta zamjenu tog podugovaratelja u roku ne kraćem od 5 dana.
Odredbe ove točke odnose se i na subjekte na čiju se sposobnost gospodarski subjekt oslanja. Naručitelj će od
gospodarskog subjekta zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir, ako
utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje.
Gospodarski subjekt kod kojeg su ostvarene navedene osnove za isključenje iz članka 251. stavak 1. odnosno iz točke 9.1.
ovih uvjeta, može Naručitelju dostaviti dokaze o mjerama koje je poduzeo kako bi dokazao svoju pouzdanost bez obzira na
postojanje relevantne osnove za isključenje sukladno članku 255. ZJN 2016.
Dokaze o samokorigiranju nije potrebno dostavljati u sklopu ponude, jer se isti preliminarno dokazuju ESPD obrascem.
Za potrebe utvrđivanja provedenih mjera samokorigiranja gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
- Ispunjen e-ESPD obrazac, / Dio III. Osnove za isključenje (Odjeljak A Osnove povezane s kaznenim presudama) za sve
gospodarske subjekte u ponudi
Naručitelj će dokaze o poduzetim mjerama, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu, tražiti kao
ažurirane popratne dokumente.
Poduzimanje mjera gospodarski subjekt dokazuje:
- plaćanjem naknade štete ili poduzimanjem drugih odgovarajućih mjera u cilju plaćanja naknade štete prouzročene
kaznenim djelom ili propustom,
- aktivnom suradnjom s nadležnim istražnim tijelima radi potpunog razjašnjenja činjenica i okolnosti u vezi s kaznenim djelom
ili propustom,
- odgovarajućim tehničkim, organizacijskim i kadrovskim mjerama radi sprječavanja daljnjih kaznenih djela ili propusta.
Mjere koje je poduzeo gospodarski subjekt ocjenjuju se uzimajući u obzir težinu i posebne okolnosti kaznenog djela ili
propusta te je obvezan obrazložiti razloge prihvaćanja ili neprihvaćanja mjera.
Naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako je ocijenjeno da su poduzete mjere
primjerene.
Gospodarski subjekt kojem je pravomoćnom presudom određena zabrana sudjelovanja u postupcima javne nabave ili
postupcima davanja koncesija na određeno vrijeme nema pravo korištenja ove mogućnosti do isteka roka zabrane u državi
u kojoj je presuda na snazi.
Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz postupka javne nabave, u
odnosu na osnove isključenja iz članka 251. stavka 1. ZJN 2016 je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako
pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.
10. NAČIN I UVJETI UTVRĐIVANJA SPOSOBNOSTI PONUDITELJA
Sukladno čl. 16. Pravilnika Ponuditelj je pravna ili fizička osoba - ured ovlaštenog arhitekta kojeg za izradu daljnje projektne
dokumentacije u posebnoj omotnici označenoj s “OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE” predloži natjecatelj.
S ponuditeljem će naručitelj naknadno provesti pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave.
U budućem pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave ponuditelj će morati dokazati postojanje
sposobnosti, kako slijedi:
10.1. PRAVNA I POSLOVNA SPOSOBNOST
1. Dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:
točka 1)
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Naručitelj će od ponuditelja zahtijevati ažurirane popratne dokumente, kojima se dokazuju navodi u ESPD obrascu.
Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz iz točke 1.:
izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova
poslovnog nastana
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, sposobnost iz točke 1. moraju dokazati svi članovi zajednice. U slučaju
podugovaranja, sposobnost iz točke 1. moraju dokazati svi podugovaratelji.
Dokaz o postojanju ovlaštenja za djelatnost projektiranja, sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja
i gradnje Naručitelj će zatražiti nakon donošenja Odluke o odabiru, a prije potpisa ugovora o javnoj nabavi.
10.2. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST
1. Popis tehničkih stručnjaka potrebnih za izvršenje ugovora
Gospodarski subjekt mora dokazati da će za izvršavanje i provedbu ugovora imati na raspolaganju sljedeće ključne
stručnjake neovisno o tome pripadaju li izravno gospodarskom subjektu:
ovlašteni arhitekt – glavni projektant
ovlašteni inženjer građevinarstva
ovlašteni inženjer strojarstva
ovlašteni inženjer elektrotehnike
ovlašteni inženjer geodezije
Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 1 gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:
- ispunjeni ESPD obrazac Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak C: Tehnička i stručna sposobnost: točka 2) i točka 6) gdje je
potrebno navesti ime i prezime svakog stručnjaka te navod mjesta za koje se predlaže, i ako je primjenjivo točka 10).
Naručitelj će od ponuditelja zahtijevati ažurirane popratne dokumente, kojima se dokazuju navodi u ESPD obrascu. Naručitelj
će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz iz točke 1.:
- izjavu o raspolaganju tehničkim stručnjacima nužnim za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.
Dokazi o postojanju ovlaštenja ključnih stručnjaka sukladno odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog
uređenja i gradnje bit će traženi nakon donošenja Odluke o odabiru a prije potpisa ugovora o javnoj nabavi.
Radi dokazivanja ispunjavanja kriterija tehničke i stručne sposobnosti Ponuditelj ili Zajednica gospodarskih subjekata se
može, sukladno članku 273. ZJN 2016., osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova
međusobnog odnosa.
Gospodarski subjekt može se u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja
ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti
subjekti pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.
Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati javnom naručitelju da će imati na
raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti
na raspolaganje gospodarskom subjektu. Izjavu o stavljanju resursa na raspolaganje naručitelj će tražiti od ponuditelja koji
je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu kao dio ažuriranih popratnih dokumenata.
Ponuditelj u ponudi mora dokazati za gospodarske subjekte na čiju se sposobnost oslanja da:
- Ne postoje osnove za njihovo isključenje,
- Ispunjavaju uvjete tehničke i stručne sposobnosti, ovisno na koju se sposobnost Ponuditelj oslanja (za one uvjete radi čijeg
se ispunjenja na gospodarski subjekt oslonio Ponuditelj ili Zajednica gospodarskih subjekata),
Naručitelj će od Ponuditelja zahtijevati da zamijeni subjekt na čiju se sposobnost oslonio radi dokazivanja kriterija za odabir
ako, na temelju provjere, utvrdi da kod tog subjekta postoje osnove za isključenje ili da ne udovoljava relevantnim kriterijima
za odabir gospodarskog subjekta. Zajednica gospodarskih subjekata može se osloniti na sposobnost članova zajednice ili
drugih subjekata pod uvjetima određenim Zakonom o javnoj nabavi.
Gospodarski subjekt koji namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor obvezan je u ponudi:
1. navesti koji dio ugovora namjerava dati u podugovor (predmet ili količina, vrijednost ili postotni udio)
2. navesti podatke o podugovarateljima (naziv ili tvrtka, sjedište, OIB ili nacionalni identifikacijski broj, broj računa, zakonski
zastupnici podugovaratelja)
3. dostaviti europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi za podugovaratelja.
Ako je gospodarski subjekt dio ugovora o javnoj nabavi dao u podugovor, podaci iz stavka 1. točaka 1. i 2. ovoga članka
moraju biti navedeni u ugovoru o javnoj nabavi.
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Ako javni naručitelj utvrdi da postoji osnova za isključenje podugovaratelja, obvezan je od gospodarskog subjekta zatražiti
zamjenu tog podugovaratelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.
Javni naručitelj obvezan je neposredno plaćati podugovaratelju za dio ugovora koji je isti izvršio osim ako ugovaratelj dokaže
da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene. Ugovaratelj mora svom računu ili situaciji priložiti
račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.
Ugovaratelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati:
1. promjenu podugovaratelja za onaj dio ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor
2. uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30 % vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez
poreza na dodanu vrijednost, neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili nije
3. preuzimanje izvršenja dijela ugovora o javnoj nabavi koji je prethodno dao u podugovor.
Uz zahtjev ugovaratelj javnom naručitelju dostavlja podatke i dokumente sukladno članku 222. stavku 1. Zakona o javnoj
nabavi za novog podugovaratelja.
Javni naručitelj ne smije odobriti zahtjev ugovaratelja:
1. u slučaju iz članka 224. stavka 1. točaka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi
dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja kojeg sada mijenja,
a novi podugovaratelj ne ispunjava iste uvjete, ili postoje osnove za isključenje
2. u slučaju iz članka 224. stavka 1. točke 3. Zakona o javnoj nabavi, ako se ugovaratelj u postupku javne nabave radi
dokazivanja ispunjenja kriterija za odabir gospodarskog subjekta oslonio na sposobnost podugovaratelja za izvršenje tog
dijela, a ugovaratelj samostalno ne posjeduje takvu sposobnost, ili ako je taj dio ugovora već izvršen.
Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost ugovaratelja za izvršenje ugovora o javnoj nabavi.
Ukoliko Ponuditelj namjerava dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor jednom ili više podugovaratelja, za svakog
podugovaratelja se pojedinačno dokazuje da:
nije u jednoj od situacija zbog koje se gospodarski subjekt isključuje iz postupka javne nabave (osnove za
isključenje.)
ispunjava tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta iz točke 10.1. pravna i poslovna sposobnost
11. OSTALE ODREDBE PROPISANE ZAKONOM O JAVNOJ NABAVI
U budućem pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodno objave od ponuditelja će biti zahtijevana sljedeća
jamstva:
Ponuditelj je dužan u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 59.000,00 kuna.
Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u obliku bankarske garancije, s rokom važenja minimalno 90 dana od krajnjeg
roka za dostavu ponuda, koliko iznosi rok valjanosti ponude; ili u obliku novčanog pologa.
Jamstvo za ozbiljnost ponude bit će naplaćeno u slučaju odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016, neprihvaćanja ispravka računske greške,
odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi i nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
Ukoliko se jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja u obliku bankarske garancije, mora biti dostavljeno u izvorniku, uloženo u
plastični (PVC) fascikl. Jamstvo za ozbiljnost ponude ne smije biti ni na koji način oštećeno (bušenjem, klamanjem i sl.).
Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude sukladno je roku valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje
je duže od roka valjanosti ponude. Ako istekne rok valjanosti ponude ili jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj mora tražiti
njihovo produženje. U tu svrhu ponuditelju se daje primjereni rok, ne kraći od 5 dana.
Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obveza:
Odabrani ponuditelj je dužan u roku od 15 dana od dana potpisa ugovora, naručitelju predati jamstvo za uredno ispunjenje
Ugovora o javnoj nabavi u vrijednosti 10% (deset posto) ugovorenog iznosa bez PDV-a, u obliku bankarske garancije, s
rokom važenja do predviđenog datuma završetka pružanja usluge.
Sukladno članku 214. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi, neovisno o sredstvima jamstva koje je javni naručitelj odredio,
ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu.
U slučaju da se jamstvo za ozbiljnost ponude daje u obliku novčanog pologa, dokaz o uplati novčanog pologa Ponuditelj je
dužan priložiti u ponudi.
U budućem pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave kriterij za odabir će biti ekonomski najpovoljnija
ponuda, Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) s relativnim značajem kriterija kako slijedi:
Cijena ponude: relativni značaj: 100%
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Obrazloženje: Sukladno čl. 284. st. 5 Zakona o javnoj nabavi, u pregovaračkom postupku jave nabave bez prethodne objave,
relativni ponder cijene ili troška smije biti veći od 90 %.
12. DOPUSTIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA
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.
13. ZAVRŠNE ODREDBE
13.1. Predajom rada autori pristaju na Uvjete natječaja, na javno izlaganje i publiciranje rada.
Ocjenjivački sud donosi odluke i djeluje neovisno. Raspisivač, sudionici / natjecatelji ili druge osobe ne smiju utjecati na rad
i odluke ocjenjivačkog suda. Ocjenjivački sud odluke donosi isključivo prema kriterijima ocjenjivanja utvrđenim u uvjetima
natječaja (Članak 9 st. 1 i 2 Pravilnika o natječajima)
Grafičku dokumentaciju priloženu u podlogama natječaja sudionici / natjecatelji smiju koristiti isključivo u svrhu izrade
natječajnog rada.
13.2. Sudionik / natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava sva autorska prava u svezi s istim. Raspisivač natječaja
dodjelom nagrade natječajnom radu stječe vlasništvo nad tim primjerkom nagrađenog rada.
13.3. Autor prvonagrađenog rada i Raspisivač natječaja dužni su postupati u skladu sa zaključcima i preporukama
Ocjenjivačkog suda, a u svezi s daljnjom realizacijom prvonagrađenog rada.
13.4. Daljnja izrada projektno-tehničke dokumentacije namjerava se ugovoriti nakon provedenog pregovaračkog postupka
javne nabave bez prethodne objave, a temeljem Pravilnika o standardu usluga arhitekata i sukladno ZJN 2016. Naručitelj
namjerava izradu projektno-tehničke dokumentacije, koja slijedi nakon natječaja, povjeriti autoru/ima prvonagrađenog rada
koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN 2016, odnosno osobi ovlaštenoj za projektiranje koju predloži autor/i prvonagrađenog
rada koji je zadovoljio uvjete sukladno ZJN 2016, a koja stječe pravo ugovaranja izrade projektno-tehničke dokumentacije
pregovaračkim postupkom javne nabave bez prethodne objave, sukladno ZJN 2016, pod uvjetom da kod
prvonagrađenog/ih autora nisu utvrđeni razlozi za njegovo isključenje iz članka 251. i 252. ZJN-a i te da autor
prvonagrađenog rada, odnosno predložena osoba ovlaštena za projektiranje, ispunjava kriterije za odabir (uvjete
sposobnosti) koji će biti određeni u pozivu za pregovaranje.
Ako Naručitelj za vrijeme provedbe pregovaračkog postupka jave nabave bez prethodne objave utvrdi da postoji osnova
za isključenje imenovane osobe ovlaštene za projektiranje (Ponuditelja) ili da ista ne ispunjava kriterije za odabir (uvjete
sposobnosti) tražit će od autora zamjenu tog Ponuditelja u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana.
13.5. Kod sklapanja ugovora o izradi projektno-tehničke dokumentacije prvonagrađeni autor se obvezuje odgovorno
surađivati s Naručiteljem 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 izrade pokažu
neophodnima, a za sada nisu poznati.
Procijenjena vrijednost ugovora o javnim uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju pregovaračkog postupka
javne nabave bez prethodne objave iznosi najviše do 1.988.277,26 kn (bez PDV-a).
Planirana okvirna sveobuhvatna vrijednost iznosi: 53.600.000,00 kuna (bez PDV-a), što iznosi cca. 12.000,00 kn/m2 bruto
ili cca. 9.500,00 kn/m2 neto.
13. 6.

Raspisivač natječaja će, po završetku natječaja, natječajne radove prezentirati putem:

- oglasa rezultata u dnevnom tisku (24 sata), web stranicama Sveučilišta u Splitu i Hrvatske komore arhitekata
- konačnog izvješća Ocjenjivačkog suda o rezultatima natječaja
- javne izložbe na kojoj će Provoditelj natječaja najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke ocjenjivačkog suda
o nagrađenim radovima, a u dogovoru s Raspisivačem, prezentirati sve natječajne radove te na koju će pozvati natjecatelje
i ostale sudionike natječaja, stručnu i građansku javnost te sredstva javnog priopćavanja.
Predajom natječajnog rada autori pristaju na njegovo javno izlaganje.
13.7. Raspisivač i provoditelj natječaja ne odgovaraju za oštećenja natječajnih radova nastala redovitim radom
Ocjenjivačkog suda te postavljanjem izložbi natječajnih radova.
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13.8. Ovaj natječaj raspisan je u skladu s odredbama ZJN 2016 i odredbama Pravilnika o natječajima s područja
arhitekture i urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza Hrvatske komore arhitekata i Udruženja hrvatskih
arhitekata i kojeg su se svi sudionici / natjecatelji natječaja obvezni pridržavati. Za sve ono što nije regulirano ovom
dokumentacijom, primjenjuju se odredbe ZJN 2016.
13.9. Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog natječaja prvenstveno će se rješavati dogovorom ili arbitražom, a u
slučaju da se ne riješe, u nadležnosti su mjesno i stvarno nadležnog suda.
13.10. Izjavljivanje žalbe u postupku javne nabave – projektni natječaj:
Rok za podnošenje žalbe određen je sukladno čl. 414. ZJN 2016. Žalbu natjecatelj podnosi u pisanom obliku u skladu s
odredbom čl. 405. ZJN 2016., na temelju čl. 405. stavak 2. ZJN 2016.
Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb, uz
istovremenu dostavu i Raspisivaču na dokaziv način. Žalba koja nije dostavljena Raspisivaču na dokaziv način smatrat će
se nepravodobnom sukladno odredbi čl.405. st. 5. ZJN 2016.
13.11.

Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.
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PRILOG 1-a
Imenovanje osobe ovlaštene za projektiranje za razradu daljnje dokumentacije
idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja

Znanstveno-inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: VV/02/2022
Osoba ovlaštena za projektiranje
NAZIV OSOBE OVLAŠTENE ZA
PROJEKTIRANJE:
ADRESA SJEDIŠTA:
MB/MBG:
OIB:
BROJ ŽIRO RACUNA /IBAN:
TELEFON:
TELEFAX:
E-MAIL:
KONTAKT OSOBA:
DA LI JE U SUSTAVU PDV-a:

U ………………………..

2022. godine.
Ime i prezime sudionika projektnog natječaja:

Potpis sudionika projektnog natječaja:
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PRILOG 1-b
Izjava osobe ovlaštene za projektiranje

NAZIV OSOBE OVLAŠTENE ZA
PROJEKTIRANJE:
ADRESA SJEDIŠTA:
MB/MBG:
OIB:
BROJ ŽIRO RACUNA /IBAN:
TELEFON:
TELEFAX:
E-MAIL:
KONTAKT OSOBA:
DA LI JE U SUSTAVU PDV-a:

Izjavljujem da sam suglasan s Uvjetima natječaja za dobivanje idejnog
urbanističko-arhitektonsko rješenja

Znanstveno-inovacijskog centra Sveučilišta u Splitu
oznaka iz Plana nabave Raspisivača natječaja: VV/02/2022
Te da ću po pozivu na pregovarački postupak javne nabave bez
prethodne objave Naručitelju dostaviti svu traženu dokumentaciju u
skladu s uvjetima natječaja.

U ………………. 2022. godine.

PRILOG 2.
FORMULAR ZA OMOTNICU “AUTOR”( popunjavaju sudionici / natjecatelji)

IME / IMENA SVIH AUTORA I JMBG /OIB/ SVIH AUTORA:
1.

2.

3.

ADRESA PREBIVALIŠTA I TELEFON SVIH AUTORA:

1.

2.

3.

E-MAIL

I
TELEFON
AUTORA:

ZA

KONTAKT

PREDSTAVNIKA

RASPODJELA NAGRADA U POSTOTCIMA POTPISANA OD SVIH
AUTORA NATJEČAJNOG RADA:
1.

2.

3.

BROJ

ŽIRO
RAČUNA
BANKE

SVAKOG

AUTORA

S

NAZNAKOM

19

1.

2.

3.

JE(SU) LI AUTOR/AUTORI OBVEZNICI PDV-a: upisati DA / NE

1.

2.

3.

OBAVLJA(JU) LI AUTOR/AUTORI SAMOSTALNU DJELATNOST: DA / NE

1.

2.

3.

VLASTORUČNI POTPISI SVIH AUTORA:
1.

2.

3.

Mjesto i datum

20

