
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Oпис и захтев у вези дизајна, односно пројекта:

Начин и рок за предају дизајна, односно пројекта:

Критеријум за оцену дизајна, односно пројекта:

Посебна напомена ако је учешће резервисано за одређену професију:



Да ли ће са победником бити закључен уговор:

Рок за доношење одлуке наручиоца:

Ако се додељују, број и вредност награда:

Да ли одлука жирија обавезује наручиоца: НеДа

Имена чланова жирија:

НеДа

Лице за контакт:

Остале информације:
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	Text1: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА
	Text2: Пожаревац, ул. Дринска бр. 2
	Text3: www.pozarevac.rs
	Text5: Учесници на конкурсу ће своје радове предати под шифром и у запечаћеном омоту са назнаком шифре и називом: „Конкурсни рад за јавну набавку број ЈН КЗД 1/2017 – Израда идејног решења на конкурсу за адаптацију, реконструкцију и доградњу објекта Галерије "Милена Павловић Барили" - Не отварати” на адресу: Градска управа града Пожаревца – за Жири, 12000 Пожаревац, ул. Дринска бр. 2. Коверта мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу        утврдити да се први пут отвара.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. Крајњи рок за предају конкурсних радова је 25. август 2017. године до 12,00 часова.Радно време писарнице за непосредно подношење понуде је сваког радног дана од 7,30-15,30 часова.
	Text6: Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована физичка и правна лица која испуњавају следеће услове:- да аутор или стручни тимови који учествују на конкурсу имају најмање једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом одговорног пројектанта (лиценца 300  Инжењерске Коморе Србије), који представља тим- Правна лица морају бити регистрована код надлежног органа.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:1. учесник конкурса мора да преда рад у предвиђеном року и на предвиђени начин. 2. учесник конкурса  мора  доставити све неопходне прилоге предвиђене садржајем конкурсног    рада 3. учесник конкурса мора да испоштује клаузулу анонимности.
	Dropdown1: [Органи државне управе]
	Text4: Идејно решење треба да:• обезбеди адекватне услове за презентацију дела ликовних и примењених уметности;• допринесе повећању атрактивности просторне целине централних и културних садржаја у зони Градског општег центра;• нуди прилику за јачање туристичке, културне и архитектонске атрактивности  и привлачности,  као и побољшање туристичког маркетинга  културне баштине, а самим тим повећава и економску вредност простора на начин који је компатибилан за град и околину;• развија и јача положај Галерије као важног партнера у међународној размени изложби и другим облицима међународне сарадње.
	Text7: 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 -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 оригиналност -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 терена4. ПОСЕБНЕ ВРЕДНОСТИ ПРОЈЕКТА: -очување континуитета културно-историјских и архитектонско-амбијенталних карактеристика објекта-екстеријер-партерно решење-функционалност -предлог ентеријерског решења типских простора (изложбени простор, канцеларије и др.) 
	Text8: Председник жирија: 1. Бане Спасовић, дипл.правник Чланови жирија: 1. Вера Шеовић, дипл. инж. арх.  2. Милош Фелдић, дипл. инж. арх .3. Светлана Милутиновић, мр. пејз.арх .4. Иван Манојловић, дипл. инж. арх.5. Љиљана Дабић, дипл. економиста 6. Митар Караџић, дипл. инж. маш. 
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	Text9: 2 награде:  I  НАГРАДА – 200.000,00 динара  II  НАГРАДА - 120.000,00 динара
	Text10: Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели награда је 20 (двадесет) дана од дана отварања понуда. 
	Text11: Особа за контакт је Иван Манојловић: imanojlovic@pozarevac.rs, телефон 012/539-743, у периоду од 10,00-14,00 часова.Напомена: Све захтеве за додатним информацијама путем e - maila, слати само у радно време наручиоца, сваког радног дана у периоду од 10,00-14,00 часова.
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