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OPĆI UVJETI NATJEČAJA

Zagreb, travanj 2013.

JAVNI URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI I KRAJOBRAZNI NATJEČAJ ZA UREĐENJE PARKA POMIRENJA U
VUKOVARU
UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA
raspisuje, organizira i provodi

državni, javni, otvoreni, projektni, u jednom stupnju i anonimni
NATJEČAJ

ZA UREĐENJE PARKA POMIRENJA U VUKOVARU
I.

OPĆI UVJETI NATJEČAJA

1.1.

Natječaj se provodi temeljem sporazuma UHA i Grada Vukovara o provedbi natječaja za javne
gradske prostore. Sponzor natječaja je, temeljem odgovarajućeg Sporazuma s UHA, Grad
Zagreb, koji osigurava sredstva za provedbu natječaja

1.2.

RASPISIVAČ, ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je UDRUŽENJE HRVATSKIH
ARHITEKATA (UHA), Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, koje zastupa predsjednik HRVOJE
HRABAK, dipl.ing.arh.

1.3.

VRSTA NATJEČAJA
Državni, javni, otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju i anonimni, urbanističko – arhitektonski
krajobrazni.
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1.4

SVRHA I CILJ natječaja su dobivanje najboljeg idejnog urbanističko - arhitektonskog i
krajobraznog rješenja za lokaciju koja je predmet natječaja koje će poslužiti kao valjana stručna
podloga za izradu daljnje projektne dokumentacije za zadanu lokaciju. Autori prvonagrađenog
rješenja stječu pravo na daljnju razradu projekta.

1.5.

Pravo sudjelovanja imaju sve stručne (diplomirani inženjeri arhitekture i krajobrazni arhitekti)
fizičke osobe koje su hrvatski državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

1.6.

Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, sastavljač
natječajnog programa, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici svojim radom ne mogu sudjelovati
na ovom natječaju. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom
natječaju samo s jednim radom.

1.7.

Natječaj i rezultati natječaja bit će javno objavljeni u lokalnom glasilu Vukovara i na web
stranicama UHA.

II.

DOKUMENTACIJA
Raspisivač natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje slijedeću dokumentaciju:
1. NATJEČAJNI PROGRAM:
UVOD
GRANICA OBUHVATA
PODACI O PROSTORU I VEGETACIJA
PROMET
OPREMLJENOST KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM
IZVOD IZ PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE
PROGRAMSKE SMJERNICE
2. GUP GRADA VUKOVARA - INTEGRALNO
TEKSTUALNI DIO
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
3.

2
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KATASTARSKA KARTA ZONE OBUHVATA
4. FOTODOKUMENTACIJA
5. POSEBNI UVJETI NADLEŽNIH KOMUNALNIH PODUZEĆA I USTANOVA
HAKOM
MUP
MINISTARSTVO KULTURE
GRADSKI VODOVOD
GRADSKA PLINARA
HEP
DUZS
III.

ROKOVI

3.1.

Početak natječaja je SRIJEDA, 3. travnja 2013. godine

3.2.

Natječajne podloge mogu se podići i naručiti radnim danom od 9-16 sati u UHA, Trg bana J.
Jelačića 3/I, Zagreb, tel. 01/5509705 fax 01/4816197, e-mail: tajnistvo@uha.hr, uz 300,00 kn
plativih u gotovini na blagajni UHA ili žiro-račun UHA br. 2360000-1101550751 Zagrebačka
banka d.d., Zagreb, svrha doznake: podloge natječaja za uređenje Parka pomirenja, s pozivom
na broj OiB.
Natječajne podloge se mogu dobiti na uvid u županijskim i gradskim društvima arhitekata.

3.3.

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja do, SRIJEDE, 17. travnja 2013. god.
Pitanja se dostavljaju na UHA, Trg bana J. Jelačića 3/I, Zagreb, ili putem faksa na broj 01/48 16
197, ili putem e-maila: pperekovic@agr.hr i tajnistvo@uha.hr
Pisani odgovori bit će dostavljeni do SRIJEDE, 24. travnja, 2013. god. svima koji su podigli
natječajne podloge.

3.4.

Rok predaje natječajnih radova je PONEDJELJAK, 3. lipnja 2013. g. do 16.00 sati u Udruženju
hrvatskih arhitekata (UHA), Trg bana J.Jelačića 3/1, Zagreb.
Za radove koji se šalju poštom, vrijedi sat, datum i žig na pošiljci (do 16:00 sati). Rok za
dospijeće pošiljki je PETAK, 7. lipnja 2013. god.
Svaki natjecatelj koji rad šalje poštom obvezan je o tome anonimnim telegramom ili
faxom na broj 01/4816197 obavijestiti UHA. U telegramu ili faxu treba navesti broj pod
kojim je pošiljka u pošti zaprimljena.

3.5.

Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 21. lipnja 2013. godine.

3.6.

Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem maila i objavljeni u sredstvima
javnog informiranja, najkasnije osam (8) dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda.

3.7.

Izložba natječajnih radova te razgovor s Ocjenjivačkim sudom održat će se najkasnije mjesec
dana po završetku rada Ocjenjivačkoga suda u UHA, Trg bana J.Jelačića 3/1 te u Vukovaru. O
datumu i lokaciji održavanja izložbe i razgovora bit će putem maila obaviješteni svi natjecatelji.

3.8.

Radove koji nisu nagrađeni natjecatelji su dužni podići u roku od 15 dana od završetka izložbe,
nakon kojeg roka raspisivač i provoditelj ne odgovaraju za radove.
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IV.

NAGRADE

4.1.

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:
I. nagrada
40.000,00 kn
II. nagrada
24.000,00 kn
III. nagrada
16.000,00 kn

4.2.

Ako stigne manji broj radova u smislu točke 4.1. proporcionalno će se smanjiti broj i fond
nagrada.

4.3.

Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje.

V.

OCJENJIVAČKI SUD

Za ocjenu radova Raspsivač je imenovao Ocjenjivački sud u sastavu tri (3) članice:
1. Kata Marunica, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a, predstavnica UHA
2. dr.sc. Mara Marić, mag.ing.prosp.arch, predstavnica HDKA
3. Mirjana Miškić Domislić, mag.ing.prosp.arch, predstavnica HDKA
Zamjenica članice OS-a
Fani Frković, dipl.ing.arh, predstavnica UHA
Konzultantica
Žaklina Pul, predstavnica Grada Vukovara
Tehnička komisija
Margita Grubiša, dipl.ing.arh.
Tajnica natječaja
doc.dr.sc. Petra Pereković, mag.ing.prosp.arch.
VI.

SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA

Natjecatelj prema priloženom Programu i Uvjetima natječaja izrađuje idejno urbanističko-arhitektonsko i
krajobrazno rješenje koje sadrži priloge i to:
6.1.
6.1.1.
-

-

urbanističko - arhitektonsko i krajobrazno rješenje - šira situacija s generalnom organizacijom
prostora (odnos ploha i volumena) i vezom na prometnu i uličnu mrežu, s karakterističnim
presjecima i pogledima (onoliki broj presjeka i pogleda koliko ih je potrebno za razumijevanje
rješenja), mjerilo 1:500 - s razmještajem elemenata urbane opreme i nadzemnih elemenata
komunalne infrastrukture i modelacije terena
plan sadnje, mjerilo 1:500
detaljniji prikazi po potrebi - do mjerila 1:200
prijedlog odabrane ili oblikovanje urbane opreme i rasvjetnih tijela mjerila 1:50 - 1:20
prostorni prikaz cjeline
drugi (ambijentalni) prostorni prikazi

-

tekstualni dio do 5 kartica teksta, obavezno umanjeni graficki prilozi
koncept rješenja, funkcionalne i oblikovne specifičnosti
opis tehnoloških značajki sadržaja parka

6.2.
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VII.

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
Pored usklađenost rada s uvjetima raspisa (u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri
ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati:
1. formalni proceduralni kriteriji koji su navedeni u općim uvjetima natječaja
2. kriteriji urbanističke, arhitektonske i krajobrazne struke
- nova identitetska i ambijentalna vrijednost
- primjerenost mjerilu naselja i lokalnom korištenju
- pješačka prohodnost i dostupnost
- botanička primjerenost
- sadržajna određenost i potencijal intenziviranja korištenja
- integralnost rješenja i jedinstveni parkovni ambijent
- kreativnost i originalnost rješenja (tj. umjetničko opredjeljenje, funkcije određenih prostora,
skladna građa, osjećaj sigurnosti i boravišni ugođaj i prihvatljivost svim korisnicima).
- Vukovaru primjereni stupanj tehnološke i organizacijske zahtjevnosti - od ekonomičnosti,
preko održavanja, do iskoristivosti predloženih sadržaja

VIII.

OPREMA NATJEČAJNOG RADA

8.1.

Propisuje se format listova DIN A1 (594 x 840 mm) za sve grafičke priloge uz upotrebu
minimalnog mogućeg (najviše 5) broja listova koji su potrebni za razumijevanje rada.

8.2.

Svi grafički prilozi predaju se nekaširani u zapečaćenom omotu.

8.3.

Tekstualni dio elaborata mora biti uvezan u formatu A4 u tri (3) primjerka. Uz tekstualni dio
treba priložiti popis svih priloga natječajnog elaborata.

8.4.

Svi se prilozi dostavljaju bez šifre, potpisa ili slično, jer će pri otvaranju biti označeni šifrom.
Redni broj pod kojim je natječajni rad zaprimljen nije šifra rada.

8.5.

Svi grafički (preporuka PDF format) i tekstualni (Word) prilozi predaju se i na CDROM mediju.

8.6.

Natjecatelj je dužan predati tri (3) zapečaćene, neprozirne omotnice koje sadrže sljedeće
podatke:
A) Omotnica s natpisom "AUTOR"
Ime/imena autora
Adresa i telefon autora
- OIB autora
- mirovinski stup
- Je li je autor kao fizička osoba obveznik PDV-a?
Ime firme na koju se isplaćuje nagrada
Adresa i telefon firme na koju se isplaćuje nagrada
Odgovorna osoba u firmi za kontakt s Raspisivačem i Provoditeljem
OIB firme
Broj žiro-računa firme s naznakom imena banke
- Raspodjela nagrada u postocima, dokument potpisan od svih autora pojedinog
natječajnog rada
B)
-

Omotnica s natpisom "ADRESA ZA OBAVIJESTI"
Adresa za dostavu obavijesti
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.

Omotnice A i B otvara Ocjenjivački sud, te nakon provjere prava na sudjelovanje
proglašava nagrade
C)
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Omotnica s natpisom "OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE"
Uvjeti za "osobu ovlaštenu za projektiranje" s kojom se potpisuje ugovor o
projektiranju:
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-

osnovni podaci o ponuditelju (nositelju izrade projektne dokumentacije): naziv, OIB,
sjedište, odgovorna osoba
potvrdu o licenci Hrvatske komore arhitekata

Omotnicu C prvonagrađenog rada otvaraju ovl. predstavnici Raspisivača nakon završetka rada
Ocjenjivačkog suda.
IX.

ZAVRŠNE ODREDBE

9.1.

Predajom rada autori pristaju na Uvjete natječaja, na javno izlaganje i publiciranje rada.
Natjecatelj je za sve vrijeme natječaja dužan držati svoj rad anonimnim, do objave rezultata
natječaja.

9.2.

Grafičku dokumentaciju priloženu u podlogama natječaja natjecatelji smiju koristiti isključivo u
svrhu izrade natječajnog rada.

9.3.

Iz ovog natječaja isključit će se radovi:
- predani poslije roka navedenog u točki 3.4.
- koji ne sadrže priloge navedene u točki VI.

9.4.

Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava sva autorska prava u svezi s istim. Raspisivač
natječaja dodjelom nagrade stječe vlasništvo nad tim primjercima nagrađenih i otkupljenih
radova.

9.5.

Autor prvonagrađenog rada i Raspisivač natječaja dužni su postupati u skladu sa preporukama
Ocjenjivačkog suda, a u svezi daljnje realizacije prvonagrađenog rada.

9.6.

Grad Vukovar će izradu konačnog projektnog zadatka te sve daljnje projektne dokumentacije
potrebne za ishođenje lokacijske dozvole i potvrde glavnog projekta i građenje, povjeriti autoru
prvonagrađenog rada, odnosno osobi ovlaštenoj za projektiranje koju predloži autor
prvonagrađenog rada, a koja stječe pravo ugovaranja izrade projektne dokumentacije
pregovaračkim postupkom izravne pogodbe sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 110/07), a
ispunjava uvjete iz točke VIII. stavak 8.6/c.
Cijena projektne dokumentacije utvrdit će se prema srednjem postotku proračunskih troškova
gradnje u skladu s Pravilnikom o cijenama usluga Hrvatske komore arhitekata i inženjera u
graditeljstvu (NN 85/99).

9.7.

Raspisivač natječaja će, najkasnije mjesec dana po završetku natječaja, natječajne radove
prezentirati putem:
javne izložbe
web sitea DAZ-a i UHA-e,
“Protokola Ocjenjivačkog suda o rezultatima natječaja” kojim će Grad Vukovar upoznati
s rezultatima natječaja.

9.8.

Raspisivač i provoditelj natječaja ne odgovaraju za oštećenja natječajnih radova nastala
redovitim radom Ocjenjivačkog suda te postavljanjem izložbi natječajnih radova.

9.9.

Ovaj natječaj raspisan je u skladu s Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture i
urbanizma (NN 112/06) Udruženja hrvatskih arhitekata i Razreda arhitekata HKAIG kojeg su
se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati. Natječaj se provodi u skladu sa Zakonom o javnoj
nabavi.
Registarski broj natječaja koji izdaje Odbora za natječaje 159-13-VK-UA.

9.10.

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 suda u Zagrebu.

OCJENJIVAČKI SUD
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