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I. OPĆI UVJETI NATJEČAJA 
1.1. INVESTITOR I RASPISIVAČ natječaja 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Domovinskog rata 2, 21000 Split, zastupana po 
pomoćniku pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i europske integracije  
Ranku Vujčiću, dipl.ing.strojarstva. 

1.2. ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja 

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SPLITSKO-DALMATINSKE 
ŽUPANIJE, Bihaćka 1, 21000 Split, zastupana po ravnatelju Niki Mrčiću, dipl.ing.arh. 

Osoba zadužena za provođenje natječaja: Nora Nikšić,dipl.ing.arh., telefon: (021) 400160, 
fax: (021) 490940, e-mail: nora.niksic@dalmacija.hr.  

1.3. VRSTA natječaja 

Evidencijski broj nabave: EMV 28/13 

Otvoreni, za realizaciju, u jednom stupnju arhitektonski natječaj za izradu idejnog rješenja. 

1.4. PROCIJENJENA VRIJEDNOST : 960.000,00 kuna- temelji se na procijenjenoj vrijednosti 
ugovora o javnim uslugama za izradu projektne dokumentacije, uključujući i nagrade. 

1.5. SVRHA I CILJ natječaja 

Dobivanje kvalitetnog idejnog arhitektonskog rješenja za središnji objekt Znanstveno-
tehnološkog parka na lokaciji Vučevica (Općina Klis). Prvonagrađeno idejno arhitektonsko 
rješenje služit će kao stručna podloga za izradu idejnog projekta za traženje lokacijske 
dozvole i druge dokumentacije za realizaciju. 

1.6. PRAVO SUDJELOVANJA imaju:  

Pravo sudjelovanja u svojstvu autora imaju sve stručne fizičke osobe koje su hrvatski 
državljani i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Stručnost je zadovoljena 
kada je najmanje jedan autor ovlašteni arhitekt ili ovlašteni urbanist ili dipl.ing.arh. 

1.7. Članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi Tehničke komisije, sastavljač 
natječajnog zadatka, kao i njihovi bliski srodnici i suradnici svojim radom ne mogu 
sudjelovati na ovom natječaju. 

1.8. Svaki od natjecatelja, pojedinac ili grupa, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo 
s jednim radom. 

1.9. Poziv i rezultati natječaja bit će javno objavljeni u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ i na 
web stranicama www.dalmacija.hr. Na temelju Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 
broj 90/11) poziv na natječaj biti će objavljen u Elektroničkom oglasniku NN RH. 

 

II. DOKUMENTACIJA 
Raspisivač natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje sljedeću dokumentaciju: 

1. Opći uvjeti natječaja 
2. Program natječaja za izradu idejnog arhitektonskog rješenja SREDIŠNJEG OBJEKTA 

ZNANSTVENO-TEHNOLOŠKOG PARKA NA LOKACIJI VUČEVICA (OPĆINA KLIS) 
3. Grafički prilozi u dwg formatu 

-katastarsko-topografska podloga s granicom obuhvata natječaja i rješenjem kontaktnih 
prometnica 

4. Fotodokumentacija  

 

III. ROKOVI 
  Početak natječaja je 28.5.2013. 



  Natječajne podloge (grafičke priloge u dwg formatu i fotodokumentaciju) autori mogu naručiti 
do 13.6.2013. do 12,00 sati na e-mail adresu nora.niksic@dalmacija.hr i one će im biti 
poslane putem e-mail-a dok će Opći uvjeti i Program natječaja biti objavljeni na web stranici 
Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr.  

  Natjecatelji imaju pravo dostaviti pitanja do 17.6.2013. putem e-maila na 
nora.niksic@dalmacija.hr. Odgovori će se objaviti u Elektroničkom oglasniku NN RH 
sukladno članku 31. ZJN, te će bit dostavljeni do 20.6.2013. svim natjecateljima koji su dobili 
natječajne podloge i putem e-maila.  

  Rok predaje natječajnih radova je 6.9.2013. do 13,00 sati, bez obzira na način dostave, na 
adresu JU Zavod za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, 
21000 Split, s napomenom ZA ARHITEKTONSKI NATJEČAJ.  

  Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 4.10.2013. 

  Obavijest o rezultatima natječaja objaviti će se u Elektroničkom oglasniku NN RH i  dostavit 
će se svim natjecateljima pismenim putem najkasnije osam (8) dana po završetku rada 
Ocjenjivačkog suda. 

  Izložba natječajnih radova te razgovor s Ocjenjivačkim sudom održat će se najkasnije 
mjesec dana po završetku rada Ocjenjivačkog suda. O datumu i mjestu održavanja izložbe i 
razgovora bit će pismeno obaviješteni svi natjecatelji. 

  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. 

 
IV. NAGRADE 

Ako do određenog roka prispije najmanje 6 radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju Uvjetima 
natječaja, Ocjenjivački sud se obvezuje dodijeliti sljedeće nagrade autorima u neto iznosu i 
rasporedu kako slijedi: 

 I nagrada    80.000,00 kn 

 II nagrada    48.000,00 kn 

 III nagrada    32.000,00 kn 

Ako stigne manji broj radova (manje od 6) proporcionalno će se smanjiti fond nagrada. 

 

V. OCJENJIVAČKI SUD 
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu (5) članova, te dva zamjenika članova 
ocjenjivačkog suda, a kako slijedi: 

Ocjenjivački sud 

1. Niko Mrčić, ovl.arh., predstavnik provoditelja  
2.   Zoran Danilov, dipl.ing.arh., predstavnik provoditelja  
3.   Ranko Vujčić, dipl.ing.strojarstva, predstavnik raspisivača 
4. Damir Čarić, dipl.oec., predstavnik raspisivača  
5. Ivo Vojnović, ovl.arh., predstavnik raspisivača 

Zamjenici članova ocjenjivačkog suda 

1. Zoran Botić, dipl.ing.građ., predstavnik provoditelja 
2. Mirjana Jeramaz, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača 

Tehnička komisija: 

1. Nora Nikšić, ovl.arh., predstavnik provoditelja 
2. Vesna Krstulović-Njegovan, dipl.ing.arh., predstavnik raspisivača 

Tajnik natječaja: 

1.  Petar Matković, ovl.arh., predstavnik provoditelja 



VI. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA 
Natjecatelji prema priloženom Programu i Uvjetima natječaja izrađuju idejno arhitektonsko rješenje 
koje sadrži priloge: 

GRAFIČKI DIO 

1. Pregledna situacija šireg područja s prikazom lokacije i građevine središnjeg objekta 

          M 1:2000 

2. Arhitektonsko rješenje na topografsko-katastarskoj podlozi s prijedlogom dispozicije 
građevina u okolišu, prijedlogom rješenja prometa i uređenja parcele   
          M 1:500 

     

3. Arhitektonsko rješenje građevine      M 1:200 

 tlocrti svih etaža 
 karakteristični presjeci (najmanje dva presjeka) 
 sva pročelja 

4. Najmanje 2 prostorna prikaza 

TEKSTUALNI DIO 

Tehnički opis rješenja koje obuhvaća: 

 koncept prostora i građevine 
 koncept konstrukcije 
 koncept instalacija 
 opis predviđenih materijala 
 iskaz neto i bruto površina (sve obračunato prema važećim Zakonima i propisima) 
 opis funkcionalnih specifičnosti (raspored prostora, orijentacija, koncepcija 

funkcionalnih grupa i sl.) 

Tekstualno obrazloženje mora sadržavati umanjene grafičke priloge. 

 

VII. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE 
Pored usklađenosti rada s natječajnim programom i uvjetima raspisa natječaja glede sadržaja, roka 
i obaveznih privitaka, pri ocjenjivanju radova kao osobito važno vrednovat će se: 

- arhitektonske kvalitete (funkcija, racionalnost, oblikovanje)  60% 
- urbanističke kvalitete (prostorni koncept)    30% 
- energetska učinkovitost i ušteda energije    10%   

Radovi koji nisu izrađeni sukladno natječajnom programu i odredbama važećeg plana neće biti 
razmatrani od Ocjenjivačkog suda.  

 
VIII. OPREMA NATJEČAJNOG RADA 

  Propisuje se format listova DIN A1 (594 x 840 mm) za sve grafičke priloge uz upotrebu 
minimalnog mogućeg broja listova koji su potrebni za razumijevanje rada, a najviše 7. 

  Svi grafički prilozi predaju se nekaširani u zapečaćenom omotu. 

  Tekstualni dio elaborata mora biti uvezan u formatu A3 u pet (5) primjeraka s umanjenim 
grafičkim prikazima rada. Uz tekstualni dio treba priložiti popis svih priloga natječajnog 
elaborata. 

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

  Pored papirnatog zapisa svi grafički i tekstualni prilozi predaju se i u digitalnom zapisu na 
CD-u ili DVD-u (grafički - .dwg format, .pdf format, tekstualni - .doc format). 



  Natječajnom radu se moraju priložiti tri (3) omotnice koje sadrže sljedeće podatke: 

          1. omotnica s natpisom „AUTOR“ 

- Ime/imena autora 

- Adresa i broj kontakt telefona (jednog od) autora 

- OIB autora 

- Broj žiro-računa s naznakom banke  

- Raspodjela nagrada u postocima, dokument potpisan od svih autora pojedinog 
natječajnog rada 

 

           2. omotnica s natpisom „ADRESA ZA OBAVIJESTI“ 

- Navesti kontakt adresu i e-mail na koji će se slati sve 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 1. i 2. otvara Ocjenjivački sud nakon završetka rada (napisane ocjene i 
rangiranja radova). Nakon provjere prava na sudjelovanje u natječaju ocjenjivački sud 
proglašava nagrade. 

 

           3. omotnica s natpisom „OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“ 

- uvjeti za „osobu ovlaštenu za projektiranje“ s kojom se može potpisati ugovor o 
projektiranju 

- osnovni podaci o natjecatelju (nositelju izrade projektne dokumentacije): naziv, OIB, 
sjedište, odgovorna osoba, broj žiro-računa 

- dokazi/dokumenti navedeni u točkama IX. i X., za "osobu ovlaštenu za projektiranje" 

 

Omotnicu prvonagrađenog rada s natpisom OSOBA OVLAŠTENA ZA 
PROJEKTIRANJE otvaraju ovlaštene osobe Naručitelja/Raspisivača. 

 

 

IX. RAZLOZI ISKLJUČENJA NATJECATELJA I OBVEZNI DOKUMENTI KOJI SE 
PRILAŽU 
  
9.1. Sukladno članku 67. Zakona o javnoj nabavi, javni naručitelj (Naručitelj - Raspisivač) je 
obvezan isključiti natjecatelje iz postupka javne nabave u slijedećim slučajevima: 

9.1.1. ako je gospodarskom subjektu i/ili osobi ovlaštenoj po zakonu za zastupanje pravne osobe 
gospodarskog subjekta izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih 
djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje 
mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti 
državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna 
prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca, odnosno 
za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države iz 
koje ta osoba dolazi, 
 
9.1.2. ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i 
zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena 
odgoda plaćanja navedenih obveza, 

9.1.3. ako je dostavio lažne podatke pri dostavi traženih dokumenata. 



 
U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama gospodarskih 
subjekata javni naručitelj može izvršiti provjeru kod nadležnih tijela te će gospodarskog subjekta 
isključiti ukoliko utvrdi lažnost podataka. 
 
9.2. Dokumenti koje natjecatelj mora dostaviti i na temelju kojih se utvrđuje postoje li razlozi za 
isključenje: 

9.2.1. Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz članka 9.1.1. Ove Dokumentacije gospodarski subjekt 
dužan je dostaviti izvod iz kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog subjekta i/ili države čiji 
je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta, a u 
slučaju da ne postoji ili ga nije moguće ishoditi, jednakovrijedni dokument koji izdaje nadležno sudsko 
ili upravno tijelo u državi sjedišta gospodarskog subjekta odnosno u državi čiji je državljanin osoba 
ovlaštena po zakonu za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta. Izvodi ili dokumenti ne 
smiju biti stariji od šest mjeseci računajući od dana početka postupka javne nabave. 
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta i/ili državi čiji je državljanin osoba koja je po zakonu 
ovlaštena za zastupanje pravne osobe gospodarskog subjekta ne izdaju dokumenti iz prethodnog 
stavka, nije ih moguće ishoditi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz članka 9.1.1. Ove 
Dokumentacije, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe 
koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne 
vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta 
i/ili u državi čiji je ta osoba državljanin. Izjava ne smije biti starija od šest (6) mjeseci računajući od 
dana početka postupka javne nabave.  

9.2.2. Za potrebe dokazivanja okolnosti iz članka 9.1.2. Ove Dokumentacije gospodarski subjekt 
dužan je dostaviti potvrdu porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog 
tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti stariji od 30 dana računajući od 
dana početka postupka javne nabave. 
Ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje dokument iz prethodnog stavka, on može 
biti zamijenjen izjavom pod prisegom ili odgovarajućom izjavom osobe koja je po zakonu ovlaštena za 
zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog 
strukovnog ili trgovinskog tijela u državi sjedišta gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija 
od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave. 

9.3. U slučaju zajednice natjecatelja okolnosti obveznog isključenja utvrđuju se za sve članove 
zajednice pojedinačno. 

 

X. ODREDBE O SPOSOBNOSTI NATJECATELJA I OBVEZNI DOKUMENTI KOJI 
SE PRILAŽU 
  
10.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti natjecatelja te dokumenti kojima dokazuju tu 
sposobnost (članak 70. st. 1. 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi). 

Natjecatelj mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države 
sjedišta gospodarskog subjekta. 

Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta 
gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog 
tijela. 

Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne 
nabave. 
 
U slučaju zajednice natjecatelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju 
sposobnost iz ove točke. 
 
10.2. Za predmetni natječaj potrebno je dostaviti dokaz o ovlaštenju/članstvu u Hrvatskoj komori 
arhitekata ili odgovarajući dokaz države sjedišta Natjecatelja. 
 
10.3. Dokaz o financijskoj stabilnosti BON-1 ili jednakovrijedni dokument izdan od bankarskih ili drugih 
financijskih institucija za razdoblje dvije posljednje dostupne financijske godine (2011. i 2012.) kojima 
se mora dokazati pozitivan financijski rezultat.  



10.4. Dokument izdani od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost 
gospodarskog subjekta (BON-2, SOL-2 i sl.) kojim se mora dokazati da nema evidentiranu blokadu 
računa u posljednjih šest mjeseci. 

 
Svi dokazi koji se prilažu shodno točkama IX. i X. ove Dokumentacije mogu se dostaviti u 
neovjerenoj preslici. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave. 
 
 
XI. ZAJEDNICA NATJECATELJA 
  
11.1. Zajednica Natjecatelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo 
zajedničku ponudu. 
Ponudbeni list zajednice natjecatelja sadrži podatke za svakog člana zajednice natjecatelja uz 
obveznu naznaku člana zajednice natjecatelja koji je ovlašten za komunikaciju s naručiteljem. Podaci 
su sljedeći: naziv, sjedište, adresa, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta 
gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo), broj računa, navod o tome da li je natjecatelj u sustavu 
PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba natjecatelja, broj telefona, broj faksa. 
Bilo koji od članova zajednice natjecatelja može potpisati dijelove ponude u kojima se traži potpis 
natjecatelja. 
Odgovornost natjecatelja iz zajedničke ponude je solidarna. 
 
 
XII. ZAVRŠNE ODREDBE 

  Predajom rada autori pristaju na Opće uvjete natječaja, na javno izlaganje i publiciranje rada. 
Natjecatelji su za sve vrijeme natječaja dužni svoj rad držati anonimnim do objave rezultata 
natječaja. 

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

  Iz ovog natječaja isključit će se radovi: 

- predani poslije roka predaje natječajnih radova navedenog u točki III. 
- koji ne sadrže priloge navedene u točkama VI. I VIII.  
- koji nisu izrađeni u skladu s natječajnim programom i UPU-om radne zone 

Vučevica (br.25). 

  Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava sva autorska prava u svezi s istim. 
Raspisivač natječaja dodjelom nagrada iz točke IV. stječe vlasništvo nad tim primjercima 
nagrađenih radova. Raspisivač natječaja dodjelom nagrada autorima stječe pravo objave 
nagrađenih natječajnih radova. 

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

  Raspisivač natječaja će izradu projektne dokumentacije (idejnog, glavnog i izvedbenog 
projekta zahvata koji je predmet natječaja) povjeriti autoru prvonagrađenog rada, odnosno 
osobi ovlaštenoj za projektiranje koju predloži autor prvonagrađenog rada, a koja stječe 
pravo ugovaranja izrade sve projektne dokumentacije pregovaračkim postupkom bez 
prethodne objave. Cijena projektne dokumentacije utvrdit će se u skladu s Pravilnikom o 
cijenama usluga HKAIG-a (NN 85/99). 

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

- sredstava javnog priopćavanja 
- javne izložbe  
- „Protokola Ocjenjivačkog suda o rezultatima natječaja“ kojim će upoznati 

nadležna tijela Splitsko-dalmatinske županije o rezultatima natječaja. 

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



  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 Splitu. 

  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, a 
kojega su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati. Registarski broj Natječaja koji izdaje 
Odbor za natječaje je 162-13-ST-UA. 

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

- Rok za izjavljivanje žalbe utvrđen je člankom 153. Zakona o javnoj nabavi. Žalba se 
izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 
10000 Zagreb uz istovremenu dostavu i Naručitelju (Raspisivaču) na dokaziv način. 

- Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog natječaja prvenstveno će se rješavati dogovorom, 
u protivnom nadležan je sud stvarne nadležnosti u Splitu. 

 Ovaj natječaj provodi se na hrvatskom jeziku. 

 
 
 
Split, svibanj 2013. 


