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На основу члана 38. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/2012, у даљем
тексту: ЗЈН) и члана 7. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.
29/2013), израђена је
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Пројекат затвореног базена-Израда идејног решења за израду Главног пројекта спортског објекта
затвореног базена са пратећим садржајима, Пожаревац , ЈН бр. 1/2./60./2014

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Врста наручиоца

ЈП ’’Дирекција за изградњу града Пожаревца’’, 12000
Пожаревац, Лоле Рибара 2.
Јавно предузеће

Интернет страница наручиоца

www.jpdirekcija.co.rs

Врста поступка и основ за
примену

Конкурс за дизајн; члан 38. став 5. тачка 2) ЗЈН („Сл. гласник
РС” бр. 124/2012)
Пројекат затвореног базена-Израда идејног решења за израду
Главног пројекта спортског објекта затвореног базена са
пратећим садржајима, Пожаревац

Назив и адреса наручиоца

Предмет јавне набавке

Циљ поступка

Контакт

Циљ конкурса јесте да се добије што квалитетније идејног
решења пројекта који ће омогућити оптималну искоришћеност
расположивог простора, ефикасност и функционалност, све у
складу са стандардима и нормама за ову врсту делатност, као и
награђивање најбољих идејних решења за израду главног
пројекта пословне зграде. Наручилац се не обавезује да са
награђеним учесником закључи уговор. Наручилац може да са
награђеним учесницима спроведе преговарачки поступак без
објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом
36. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама.
Наташа Момировић д.и.а. Тел.012/224-920
mail.nmomirovic@yahoo.com
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2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета јавне набавке:
Предмет јавне набавке је набавка услуга: Пројекат затвореног базена-Израда идејног
решења за израду Главног пројекта спортског објекта затвореног базена са пратећим садржајима,
Пожаревац, према пројектном задатку који је саставни део конкурсне документације.
Назив и ознака из општег речника набавке

71230000 – Организација архитектонских конкурса за нацрте

Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Напомена: Спроводи се конкурс за дизајн за предметну јавну набавку.
Тип конкурса:
По врсти конкурс је отворени, јавни.
Према начину и предаји рада конкурс је анониман
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3. ОПИС И ЗАХТЕВ У ВЕЗИ ДИЗАЈНА, ОДНОСНО ПРОЈЕКТА

ИНВЕСТИТОР:

Град Пожаревац

НАРУЧИЛАЦ:

ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревац

ОБЈЕКАТ:

Комплекс са затвореним базеном и пратећим спортско -рекреативним
садржајима, , К.П. бр.2167/1 КО Пожаревац, Пожаревац

ПРОЈЕКАТ:

Пројекат затвореног базена-Израда идејног решења за израду Главног
пројекта спортског објекта затвореног базена са пратећим садржајима,
Пожаревац

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК
Пројектни задатак дефинише: намену објекта, функционално решење, програм коришћења
просторија, садржај просторија, смернице за обликоване елементе, примену савремених
инсталација и технологија и опште услове за израду Идејног решења за израду Главног пројекта
спортског објекта затвореног базена са пратећим садржајима на катастарској парцели бр.2167/1
КО Пожаревац у Пожаревацу.
УРБАНИСТИЧКИ ПАРАМЕТРИ
Идејним решењем предвидети изградњу објекта затвореног базена са пратећим садржајима, на
катастарској парцели бр.2167/1 КО Пожаревац у Пожаревацу. Све радити у складу са
урбанистичким параметрима, према приложеном Решењу о локацијској дозволи број 04-350257/2013 од 23.09.2013.год..
За обрачун максималних површина из поглавља „Правила грађења“, користити следеће:
коефицијент изграђености до 0,29, коефицијент заузетости до 29,26%, максимална спратност П+0.
Ови параметри се не смеју прекорачити, а пројектовати у складу са реалним потребама
Инвеститора (наручиоца). Саобраћајно решење прилагодити ситуацији на терену, а у складу са
Локацијском дозволом.
Урбанистичко решење такодје треба да садржи:

 Колски приступ парцели и објекту
 Пешачки приступ парцели и објекту
 Паркирање на парцели
 Кретање и паркирање лица са инвалидитетом
 Партерно уредјење читавог комплекса
( отворени базени, хала спортова, спољашњи стадион малих спортова)
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САОБРАЋАЈ
За приступ комплексу пројектовати улаз директно са постојећих саобраћајница, улица Партизанска
и Илије Гојковића. За интерни саобраћај пројектовати интерне саобраћајне површине унутар
парцеле са могућношћу несметаног пролаза противпожарног возила. Према важећим прописима
из те области предвидети површине за несметано кретање лица са инвалидитетом.
Предвидети простор за паркирање према важећим стандардима за ову врсту објеката.
АРХИТЕКТОНСКО ФУНКЦИОНАЛНИ ПАРАМЕТРИ
На урбанистичкој локацији потребно је испројектовати затворени базен (уз постојећи отворени)
који ће пре свега бити намењен као допуна целом спортско-рекреативном комплексу, капацитета
гледалишта минимум 500 седећих места. У фунционалном смислу објекат базена мора бити јасно
дефинисан и зониран, како би различите функциоалне целине могле несметано да егзистирају не
угрожавајући једна другу. Предвидети могућност повезивања са постојећим објектима спортског
центра и објединити поједине садржаје.
У оквиру Спортско рекретивни комплекс – зарворени базен пројектовати следеће садржаје:

 Техничка етажа
 Простор базена
 Централни хол са пратећим и услужним садржајима
 Спољашње уређење комплекса
Техничка етажа
Пројектовати простор за техничку етажу. Предвидети простор за постројења за водоснабдевање и
одвођење пречишћене воде, пумпе и појачиваче притиска, затим простор за филтрирање и
рециклажу воде, техничким делом за пролаз инсталација, простор за компензациони базен,
подстаницом за загревање воде и грејање објекта. Такође пројектовати простор за постројење
вентилације и климатизације, као и све остало што је предвиђено прописима, стандардима и
правилима струке. Омогућити несметан приступ и сервисирање техничке етаже.
Базен са пратећим садржајима
Према важећим FINA стандардим (Fina Facilities Rules 2009-2013), пројектовати базенску халу са
базеном мин. димензија 33x25м а максималних димензија 50х25м према Решењу о локациској
дозволи број 04-350-257/2013 од 23.09.2013.год . У оквиру базена предвидети одговарајући број
пливачких стаза са стартним блоковима (одговарајући број стартних блокова са обе стране
базена). Попречни профил базена, пројектовати са могућношћу организовања и одржавања
пливачких и ватерполо такмичења, јуниорских и сениорских селекција, на домаћем и
међународном нивоу. Предвидети простор за постављање монтажно-демонтажне опреме на
прописаној висини за постављање савремене електронске опреме за мерење времена (touch
panels).
Уз простор базенске хале пројектовати и мултифункционални простор за потребе корисника
базена, рекреативаца и спортиста. Јасно одвојити хоризонтале и вертикалне комуникације за
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исправно и безбедно коришћење простора. Пратећи садржаји су набројани у табели ( Преглед
потребних садржаја) .
У оквиру базенске хале предвидети и гледалиште-трбине за посетиоце, лица са инвалидитетом и
новинаре капацитета минимум 500 места. Предвидети два одвојена улаза за трибине. У
непосредној близини трибине предвидети простор за коментаторске кабине и платое за ТВ
камере.Обала према трибини мора бити минимум 4м, а са супротне стране базена, обала мора
бити минимум 2м.
Централни хол са претећим и услужним садржајима
За потребе корисника пројектовати централни хол, који се може користити флексибилно према
потребама спортског центра. У оквиру централног хола предвидети обавезне садржаје –
просторије намењене гледаоцима, спортским такмичењима типа: гардеробе, кафе бар, санитарне
просторије за жене, мушкарце и лица са инвалидитетом.
Пројектовати хоризонталне и вертикалне комуникације за непосредну дистрибуцију свих корисника
објекта до крајњег одредишта. Предвидети, према важећим стандардима, комуникације за лица са
инвалидитетом. У оквиру централног хола предвидети и простор за услужне и комерцијалне
садржаје, типа продавнице спортске опреме, кафеи и сл.
У оквиру објекта пројектовати простор за салу за новинарске конференције и презентације.
Предвидети просторије клуба (ватерполо, пливачки клуб или сл.)
Спољашње уредјење читавог комплекса
Спољашње уредјење пројектовати као спону између постојећих објеката (спортска хала, отворени
базен), постојећих спортских садржаја (стадион малих спортова) и новопројектованог објекта
затвореног базена, интрених саобраћајница, паркинг простора, како би крајњи резултат била
јединствена функционална и обликовна целина комплекса.
КОНСТРУКЦИЈА И МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА ОБЈЕКТА
Одабир конструктивног система и материјализацију објекта прилагодити функцији и значају
објекта, применом квалитетних и трајних материјала, руководећи се принципом рационалности и
економичности у извођењу и експлоатацији објекта. Основном геометријом, кубатуром и одабиром
материјала, допринети већој енергетској ефикасности објекта. Обезбедити одговарајућу термичку
и хидро – изолацију, као и противпожарну заштиту.
Конструкција
Основну конструкцију објекта пројектовати на начин који обезбеђује квалитетну просторну
организацију, рационалан утрошак материјала, брзо извођење и уједно обезбеђује стабилност и
сигурност у условима прописане сеизмичности за предметну локацију.
Материјализација
Спољна обрада
Одабиром спољног омотача објекта поспешити енергетску ефиканост и допринети економичној
експлоатацији. Објекат материјализовати у складу са значајем, бирајући трајне и квалитетне
материјале и системе.
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Унутрашња обрада
Подне, зидне и плафонске облоге просторија прилагодити функцији појединих просторија ( подови
– керамика, гума и сл., зидови – керамика, композитни материјали, боја и сл., плафони – спуштени
плафони од гипса, алуминијума, композитних материјала и сл.)
Сви примењени материјали морају да задовољавају термичке, звучне и противпожарне
критеријуме прописане важећим стандардима и прописима.
ИНСТАЛАЦИЈЕ
При пројектовању објекта предвидети потребне просторе за инсталационе системе, као и
хоризонталне и вертикалне путеве за пролаз инсталационих траса. Оваква врста објекта захтева
врло компликоване и обимне инсталације, како би функционисање објекта било могуће.
Пројектант је дужан да провери постојеће инсталације техничке етаже отвореног базена које би
евентуално могле послужити у будућем функционисању новопројектованог објекта.

ПРЕГЛЕД ПОТРЕБНИХ САДРЖАЈА
НАДЗЕМНЕ ЕТАЖЕ
1.

ЈАВНА ЗОНА

1.1

Ветробран

1.2

Улазни хол

1.3

Инфо пулт

1.4

Обезбедјење

1.5

Билетарница

1.6

Кафетерија, Кафе бар

1.7

Продајни простор, локали

1.8

Тоалети за публику

1.9

Пратеће просторије

до 3 ком.

1.10

Прес центар

МФ сала

1.11

Просторије клуба

Ватерполо, пливање, 2ком.

1.12

Тоалети
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2.

ЗОНА БАЗЕНА

2.1

Базен са рампом за инвалидна лица

2.2

Базен за непливаче

2.3

Масажни базен

2.4

Плажа око базена

2.5

Трибине

2 ком.

минимум 500 места

3

ЗОНА СВЛАЧИОНИЦА

3.1

Кабине за пресвлачење

Минимум 5

3.2

Локери

Око 200 ком.

3.3

Тушеви и тоалети

За купаче

3.4

Групне свлачионице

Спортске екипе, ђаци,4 ком.

3.5

Појединачне свлачионице

Судије, тренери, инструктори
спасиоци, наставници, 4 ком.

3.6

Свлачионице за лица са хенд.

2 ком.

3.7

Тоалети и тушеви за лица са хенд.

1 ком.

3.8

Одржавање

3.9

Остава реквизита

4

Базенски реквизити

МЕДИЦИНСКИ БЛОК

4.1

Чекаоница

4.2

Амбуланта

1 ком.

4.3

Тоалети

2 ком.

4.4

Свлачионице

5

ВЕЛНЕС ЗОНА
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5.1

Студио

Аеробик, пилатес, јога

5.2

Хидромасажа

5.3

Ароматерапија

5.4

Спа масажа и тр. тела

5.5

Простор за опуштање

5.6

Гардероба

5.7

Тоалети

5.8

Чекање и одмор

5.9

Сауне

2 ком.

5.10

Базен са хладном водом

5.11

Тушеви

6

КУГЛАНА И ФИТНЕС ЗОНА

*

6.1

Куглана

6.2

Фитнес центар

6.3

Чекање и одмор

6.4

Гардероба

6.5

Тоалети

4 стазе

ПОДЗЕМНЕ ЕТАЖЕ
8

ТЕХНИЧКА ЗОНА

8.1

Технички ходници око базена

8.2

Базенска техника

8.3

Хемијска припрема воде и електролиза

8.4

Машинска сала

Вентилација и климатизација
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8.5

Подстаница грејања

8.6

Трафо станица

8.7

Компензациони базен

* НАПОМЕНА: Ако постоје просторне и техничке могућности

НАВОЂЕЊЕ ПРОФЕСИЈЕ И ОДРЕЂИВАЊЕ ОДРЕЂЕНОГ ДОКАЗА, АКО ЈЕ УЧЕШЋЕ
РЕЗЕРВИСАНО ЗА ОДЕЂЕНУ ПРОФЕСИЈУ
Право учешћа на конкурсу имају појединци, групе (ауторски тим), правна лица и предузетници без
обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине. Правна лица и
предузетници морају бити регистровани код надлежног органа.
Доказ:
Као доказ потребно је доставити извод из регистра Агенције за привредне регистре, за правна
лица и предузетнике.
На конкурсу не могу учествовати лица која су непосредно ангажована у организацији конкурса, као
и лица која су са њима повезана (повезана лица у смислу са члана 3. став 1. тачка 11. Закона о
јавним набавкама).
Остали услови:




учесник конкурса мора да преда рад у предвиђеном року и на предвиђени начин.
учесник конкурса
мора
доставити све неопходне прилоге предвиђене садржајем
конкурсног рада
учесник конкурса мора да испоштује клаузулу анонимности.

Садржај конкурсног рада:
Учесници су обавезни да у оквиру конкурса доставе следећу документацију:

1. ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
•
•
•
•

Образложење концепта
Образложење саобраћајног решења (колски, пешачки и мирујући саобраћај)
Образложење просторних и обликовних карактеристика целокупног решења
Појединачна образложења карактеристичних елемената решења као и задатих целина
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•

Предмер и предрачун

2. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ

•
•
•
•
•
•
•

Програмско-планско решење организације простора, саобраћајно решење (колски, пешачки
и мирујући саобраћај) у предвиђеном обухвату 1:500
Предлог архитектонско-урбанистичког решења пословне зграде и дворишног простора у
предвиђеном обухвату 1:250
Основе свих етажа у размери 1:100
Карактеристични пресеци у размери 1:100
Изгледи у размери 1:100
Карактеристични детаљи (3Д приказ, фото-монтажа и сл.)
Прилог по избору

Опрема конкусрног рада:
Рад се прадаје у аналогној форми (формат графичког прилога (100 x70 cm) и дигиталној форми
(CD са текстуалним образложењем и свим графичким прилозима идејног решења, у формату jpg.
или pdf. у резолуцији 300 dpi), по један примерак.
Рад у дигиталној форми предаје се у пластичном омоту, са исписаном шифрм рада на самом
CD-у.
Рад у аналогној форми предаје се у запечаћеној непрозирној ролни, мапи или великој коверти
на чијој унутрашњој страни мора бити списак свих прилога. На омоту, у горњем десном углу,
наводи се само шифра од 5(пет) ознака. Сви графички прилози морају бити означени шифром у
доњем десном углу.
Текстуално образложење, у горњем десном углу, мора бити означено истом шифром од 5(пет)
ознака и предаје се у једном примерку.
Конкурсни рад мора бити на српском језику.
Уз конкурсни рад прилажу се две запечаћене коверте са шифром у горњем десном углу:
-једна коверта са назнаком „АУТОР“ која садржи: имена и адресе аутора конкурсног рада и
сарадника укључених у израду конкурсног рада, име лица овлашћеног за заступање, попуњен и
потписан образац бр. 1. и 2. који је саставни део ове конкурсне документације.
-једна коверта са назнаком „ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ“ која садржи податке о адреси или броју
телефона на који се након конкурса могу упутити позиви ради преузимања ненаграђених
конкурсних радова.
4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ДИЗАЈНА, ОДНОСНО ПРОЈЕКТА
Критеријуми на основу којих ће се вршити оцењивање дизајна, односно пројекта (идејног решења)
су следећи:
1. УРБАНИСТИЧКО РЕШЕЊЕ:
-дефинисање свих нумеричких урбанистичких параметара
-дефинисање хоризонталне и вертикалне регулације
-уређење терена
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-дефинисање зеленила
-положај на парцели, визуре, удаљења од суседних објеката
-колски приступ парцели и објекту
-пешачки приступ парцели и објекту
-паркирање на парцели и у објекту (гаража)
-кретање и паркирање лица са инвалидитетом
2. АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО РЕШЕЊЕ:
-функционалност
-просторно и обликовно решење
-иновативност и оргиналност
-квалитет простора
3. РАЦИОНАЛНОСТ ПРОЈЕКТА:
-пројектом дефинисати оријентациону инвестициону вредност изградње објекта (у
динарима, без ПДВ-а)
-у цену урачунати све врсте радова са уређењем терена по систему „кључ у руке“
4. ПОСЕБНЕ ВРЕДНОСТИ ПРОЈЕКТА:
-енергетска ефикасност
-флексибилност и могућност повећања капацитета објекта
-предлог ентеријерског решења типских простора (јавни, пријемни простор, канцеларије и
др.)
-коришћење савремених материјала и технологија.
5. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДАЈЕ УЧЕСНИЦИМА:

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

Пројектни задатак
Копија плана водова
Катастарско – топографски план
Копија плана парцеле
Решење о локацијској дозволи број 04-350-257/2013 од 23.09.2013.год.
Технички услови ПД „Електродистрибуција Београд“
Положај комуналне инфраструктуре и услови за пројектовање ЈКП „Водовод и канализација“
Пожаревац
8. Услови за пројектовање „Телеком Србија“
9. Услови за пројектовање и прикључење ЈКП „Топловод“ Пожаревац
10. Информација о локацији и Скица Плана намене површина, Скица Плана саобраћаја и Скица
Синхрон плана инфраструктуре из Плана генералне регулације
Ова документација је саставни део конкурсне документације и налази у Прилогу ове
документације.
6. НАЧИН И РОКОВИ ДОСТАВЉАЊА КОНКУРСНОГ РАДА:
Крајњи рок за предају радова је 23.02.2015. године до 10,00 часова без обзира на начин
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подношења (непосредно или поштом), на писарницу наручиоца: ЈП ’’Дирекција за изградњу града
Пожаревца’’ Лоле Рибара 2, 12000 Пожаревац са назнаком „Конкурсни рад по отвореном
јавном конкурсу за избор идејног решења за израду Главног пројекта спортског објекта
затвореног базена са пратећим садржајима, Пожаревац ЈН бр. 1/2./60./2014. – НЕ ОТВАРАТИ“.

Отварање понуда (прва седница жирија) биће одржано на адреси наручиоца ЈП Дирекција за
изградњу града Пожаревца, Лоле Рибара 2 или у Градској општини града Пожаревца,Дринска 2 у
сали 11, дана 23.02.2015. у 12,00 часова.
Рок завршетка рада жирија је 25 дана. Жири може продужити рок завршетка рада жирија у случају
већег броја учесника у конкурсу о чему ће благовремено обавестити све учеснике у конкурсу.
Објављивање резултата конкурса уследиће најкасније у року од 5 дана од дана одлуке Жирија
објављеном на сајту наручиоца , на сајту градске управе Пожаревац и Порталу Управе за јавне
набавке.
У склопу објаве даће се обавештење о изложби конкурсних радова (термин, локација)

ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ КОНКУРСНОГ РАДА

•

У року за предају радова, учесник конкурса може да измени, допуни или опозове свој
конкурсни рад, на исти начин на који га је и поднео -непосредно или путем поште у запечаћеној
непрозирној ролни, мапи или великој коверти.
•
Измену, допуну или опозив конкурсног рада треба доставити на адресу наручиоца: ЈП
’’Дирекција за изградњу града Пожаревца’’ Лоле Рибара 2, 12000 Пожаревац, са назнаком:
„Измена конкурсног рада“
по отвореном јавном конкурсу за избор Идејног решење за израду Главног пројекта Затвореног
базена са пратећим садржајима, Пожаревац наручиоца, ЈН бр. 1/2./60./2014. – НЕ ОТВАРАТИ
или
„Измена и допуна конкурсног рада“
по отвореном јавном конкурсу за избор Идејног решење за израду Главног пројекта Затвореног
базена са пратећим садржајима, Пожаревац наручиоца, ЈН бр. 1/2./60./2014 – НЕ ОТВАРАТИ
или
„Допуна конкурсног рада“
по отвореном јавном конкурсу за избор Идејног решење за израду Главног пројекта Затвореног
базена са пратећим садржајима, Пожаревац наручиоца, ЈН бр. 1/2./60./2014 – НЕ ОТВАРАТИ
или
„Опозив конкурсног рада“
по отвореном јавном конкурсу за избор Идејног решење за израду Главног пројекта Затвореног
базена са пратећим садржајима, Пожаревац наручиоца, ЈН бр. 1/2./60./2014 – НЕ ОТВАРАТИ
У складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, заинтересовано лице (учесник конкурса) може, у писаном
облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем
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конкурсног рада (идејног решења), најкасније пет дана пре истека рока за предају конкурсног рада.
Додатне информације или појашњења слати на mail:nmomirovic@yahoo.com . Контакт особа
Наташа Момировић.

Уз конкурсни рад прилажу се две запечаћене коверте са шифром у горњем десном углу:
-једна коверта са назнаком „АУТОР“ која садржи: имена и адресе аутора конкурсног рада и
сарадника укључених у израду конкурсног рада, име лица овлашћеног за заступање,
попуњене и потписане обрасце бр. 1. и 2.. који су саставни део ове конкурсне
документације.
-једна коверта са назнаком „ПОДАЦИ ЗА КОНТАКТ“ која садржи податке о адреси или броју
телефона на који се након конкурса могу упутити позиви ради преузимања ненаграђених
конкурсних радова.
Конкурсни радови који стигну по истеку датума и времена назначених у конкурсној
документацији неће бити разматрани. Трошкове припреме и предаје конкурсних радова сноси
учесник на конкурсу.

7. БРОЈ И ВРСТА НАГРАДА
Независни жири у саставу:

1
2

Др Миодраг Степановић,заменик градоначелника града Пожаревца – председник жирија,
Војислав Пајић д.и.а. Начелник одељења за урбанизам и грађевинске послове Градске
управе града Пожаревца – члан жирија,
3
Ненад Митић,професор, директор СЦ ''Пожаревац'' – члан жирија,
4
Синиша Радојчић д.и.грађ. – члан жирија,
5
Миодраг Кривокапић,Председник Ватерполо савеза Србије--члан жирија,
6
Томица Стојановић,професор, Председник ВК''Пожаревац'' – члан жирија,
7
Саша Исаковић д.и.а. ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревац – члан жирија,
8
Ружица Станојевић д.и.а. ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревац – члан жирија,
9
Наташа Момировић д.и.а. ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревац – члан жирија,
10
Бојан Живковић дипл.правник ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревац – члан жирија,
11
Јелена Глигоријевић економиста ЈП Дирекција за изградњу града Пожаревац –секретар
комисије
вршиће оцену пристиглих идејних решења за израду пројекта. Жири неће разматрати радове који
су на било који начин одступили од изричитих услова датих у конкурсној документацији и
пропозицијама конкурса.
У поступку конкурса за дизајн биће додељена три награде за најбоља идејна решења у следићим
нето износима;
I награда – 400.000,00 динара
II награда – 300.000,00 динара
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III награда – 200.000,00 динара
Награде ће се доделити за најбоља идејна решења која испуњавају све услове из пројектног
задатка и конкурсне документације.

7. ПРАВА НАРУЧИОЦА
Предајом конкурсног рада аутори уступају сва имовинска права аутора Наручиоцу уколико је
предметни рад награђен, на искључив начин, уз дозволу за објављивање дела.
Исплатом награда ауторима конкурсног рада наручилац стиче право да награђени рад користи у
целини, или делимично, без потребе прибављања даље сагласности.
У коришћењу награђених радова кроз израду планске и техничке документације, исти могу бити
прилагођени ситуацији на терену т.ј. просторним и техничким могућностима.
Наручилац нема обавезу ангажовања награђених аутора за израду планске и техничке
документације, нити се не обавезује да са награђеним учесником закључи уговор.
Наручилац може да са награђеним учесницима
спроведе преговарачки поступак без
објављивања позива за подношење понуда у складу са чланом 36. став 1. тачка 8. Закона о јавним
набавкама у циљу доделе уговора за израду Главног пројекта Затвореног базена са пратећим
садржајима.
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Образац бр.1

ИЗЈАВА УЧЕСНИКА КОНКУРСА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА КОНКУРСА И НАЧИНА НАГРАЂИВАЊА
Изјављујем да прихватам све услове конкурса дефинисане овом конкурсном документацијом и
правима наручиоца и да сам сагласан са начином награђивања за јавну набавку услуга
– Идејно решење за израду Главног пројекта Затвореног базена са пратећим
садржајима, Пожаревац, јавна набавка бр. 1/2./60./2014..

Датум

М.П.

Потпис учесника конкурса
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Образац бр.2
ОПШТИ ПОДАЦИ О АУТОРУ
Име и презиме аутора

Адреса аутора

Матични број аутора

Особа овлашћена за заступање

Електронска пошта аутора (е-маил)

Телефон

Телефакс

Текући рачун аутора и назив банке

Конкурсни рад дајем:

(заокружити и податке уписати за а), б)

а) самостално,
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б) са сарадницима укључених у израду конкурсног рада:
1. ______________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
(навести име, презиме и седиште свих сарадника)

__________________________________

__________________________________

(Место и датум)

(Потпис овлашћеног лица)
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