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MINISTARSTVO ZNANOSTI IOBRAZOVANJA  

raspisuje, a 

DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ) 

organizira i provodi 

 

JAVNI NATJEČAJ 

 

za izradu 

idejnog arhitektonskog rješenja 
NOVE ZGRADE UNUTAR KOMPLEKSA 

INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ 
ZAGREB, BIJENIČKA CESTA 54 

 
 

 

I. OPĆI UVJETI NATJEČAJA  
 

1.1. RASPISIVAČ I INVESTITOR natječaja je MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA, Donje 
Svetice 38, Zagreb 

 
OIB:   49508397045 
Telefon:  +385 1 4569 000 
Fax:   +385 1 4594 301 
Email:   petar.sokic@mzos.hr 
Internetska adresa: www.mzos.hr 
 
Odgovorna osoba: Ministar, prof.dr.sc. Pavo Barišić 
 
1.2. ORGANIZATOR I PROVODITELJ NATJEČAJA je DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA (DAZ), Trg bana 

Jelačića 3/I, 10 000 Zagreb,  
 
OIB:           87490332083 
Telefon:          01/481-6151 
Fax:           01/481-6197 
Email:          natjecaji@d-a-z.hr 
Internetska adresa:   www.daz.hr 
 
Odgovorna osoba: Predsjednik DAZ-a, dr.sc. Rene Lisac, dipl.ing.arh. 
 
1.3. VRSTA NATJEČAJA 
 Javni, opći, u jednom stupnju, anonimni, za realizaciju, II stupnja složenosti za izradu idejnog 
 arhitektonskog rješenja NOVE ZGRADE UNUTAR KOMPLEKSA INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ, 
 ZAGREB, BIJENIČKA CESTA 54. 
 
1.4. PREDMET NATJEČAJA je izrada idejnog arhitektonskog rješenja nove zgrade unutar kompleksa 

Instituta Ruđer Bošković na Bijeničkoj cesti 54 u Zagrebu. 
 
1.5.  CILJ PROVEDBE JAVNOG NATJEČAJA  
 Cilj ovog natječaja je dobivanje najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja s osobitim naglaskom 

na racionalnu i funkcionalnu organizaciju planiranih sadržaja te uklapanje zgrade u postojeću 
izgrađenu strukturu kompleksa Instituta Ruđer Bošković (u daljnjem tekstu kompleks IRB). 
Rješenje će poslužiti kao stručna podloga za izradu projektne dokumentacije te ishođenje 
akata za gradnju. 
Rješenjem treba poštivati natječajni program. 
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Raspisivač javnog natječaja namjerava sklopiti ugovor o uslugama za izradu idejnog 
arhitektonskog rješenja nove zgrade unutar kompleksa INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ, Zagreb, 
Bijenička cesta 54, na temelju pregovaračkog postupka nabave koja je utvrđena Ugovorom o 
zajmu br. 8258-HR, sklopljenim između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i 
razvoj (IBRD) za Drugi projekt tehnologijskog razvoja (Narodne novine– Međunarodni ugovori 
br. 7 / 19.7.2013.) (u nastavku: Ugovor o zajmu) bez prethodne objave, s autorom 
prvonagrađenog rada. 

 
1.6.  PRAVO SUDJELOVANJA u svojstvu autora ima jedna ili više stručnih fizičkih osoba. Stručnost 

natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt. 
Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, 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, autor pojedinac ili grupa autora, 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. 

 
1.7.  Na natječaju ne mogu sudjelovati Voditelj natječaja ili zamjenik Voditelja natječaja, zaposlenici 

Raspisivača, zaposlenici Provoditelja u slučaju da je provoditelj pravna ili fizička osoba - ured 
ovlaštenog arhitekta, Voditelj natječaja, zamjenik Voditelja natječaja, članovi Ocjenjivačkog 
suda, zamjenici članova, tajnik natječaja, članovi tehničke komisije, izrađivač natječajnog 
elaborata, kao i njihovi suradnici i srodnici u prvom i drugom koljenu, kao i svi ostali koji bi 
narušili ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje Ocjenjivačkog suda ne mogu kao 
natjecatelji sudjelovati u natječaju. 

 

1.8. Oglas o raspisu i rezultatima Natječaja objavljuje se u ''Večernjem listu'', a obavijest o raspisu i 
rezultatima natječaja Provoditelj dostavlja svim udrugama arhitekata u RH i Hrvatskoj komori 
arhitekata. 

 
U skladu s odredbama članaka 45. - 48. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 
90/11,83/13, 143/13, 13/14– Odluka USRH, u daljnjem tekstu: Zakon) poziv na natječaj i 
obavijest o rezultatima natječaja stavit će se na raspolaganje svima koji su zainteresirani za 
sudjelovanje u natječaju i na način da se poziv na natječaj, uz prethodnu objavu na stranicama 
Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u Narodnim novinama, objavljuje isti dan bez odgode 
na mrežnim stranicama Raspisivača natječaja: www.mzos.hr i na mrežnim stranicama 
Provoditelja natječaja: www.daz.hr. 

 
1.9. Natječajni elaborat je pripremljen u digitalnom formatu i bit će dostavljen natjecateljima 

elektroničkom poštom  prosljeđivanjem poveznice za skidanje dokumentacije s poslužitelja.  
Natječajni elaborat natjecatelji mogu preuzeti bez naknade uz prethodnu registraciju na  

e-mail: natjecaji@d-a-z.hr  s potrebnim slijedećim podacima: 

 

Navesti za koji natječaj se registriraju 

Ime i prezime___________________ 

Adresa________________________ 

Mail adresa____________________ 

Broj telefona-mobitela___________ 

 

Natječajni elaborat je dostupan na uvid u Društvu arhitekata Zagreba, Trg bana J.Jelačića 3/1, 
radnim danom od 10.00-16.00h.  
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1.10. Natječaj se provodi u skladu s glavom II. člancima 45., 46., 47. i 48. Zakona, ostalim odredbama 
Zakona koje se primjenjuju na natječaj te odredbama Pravilnika o natječajima s područja 
arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“, broj 
85/14, u daljnjem tekstu: Pravilnik) Hrvatske komore arhitekata, ukoliko iste nisu u suprotnosti 
sa Zakonom. 

 
Natječaj se provodi (kao postupak koji prethodi postupku sklapanja ugovora o uslugama za 
izradu projektne dokumentacije u dogovoru s Raspisivačem u skladu s točkom 1.5, drugim 
stavkom ovog Javnog natječaja) sukladno članku 45. stavku 4. točki 2. Zakona. 

 
Procijenjena vrijednost nabave za postupak javne nabave – natječaj i kasniji pregovarački 
postupak nabave bez prethodne objave u skladu s Ugovorom o zajmu, sastoji se od nagradnog 
fonda, naknade radnim tijelima, naknade provoditelja natječaja, materijalnih troškova 
natječajate vrijednosti usluge izrade projektne dokumentacije, i iznosi ukupno 3,901.992,00 
kuna bez PDV-a, te se raščlanjuje na iznose kako slijedi:  

 
- nagradni fond u iznosu od 290.000,00 kn neto, odnosno do najviše 365.470,00 kn bruto 

bez PDV-a, 

- naknade radnim tijelima i provoditelju natječaja te materijalni troškovi natječaja u 
iznosu 236.522,00 kn neto bez PDV 

- usluga izrade projektne dokumentacije u iznosu do 3,300.000,00 kn bez PDV-a za što će 
Raspisivač sklopiti ugovor u skladu s odredbama Ugovora o zajmu s osobom ovlaštenom 
za projektiranje prvonagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno Zakonu pod 
uvjetom da ima dokaze sposobnosti propisane Zakonom i da je u skladu s Pravilnikom, te 
se u tom smislu smatra ponuditeljem. 

 
 Usluga izrade projektne dokumentacije obuhvaća izradu cjelovite projektne dokumentacije 

koja uključuje: Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt, Projekt opreme, Projekt 
uklanjanja postojećih građevnina, sve elaborate, troškovnike te svu dokumentaciju koja je 
potrebna za ishođenje potrebnih dozvola, izgradnju i opremanje zgrade. 
(U cijenu nije uključena izrada Geodetskog projekta i Geotehničkog elaborata) 

 
 Planirana okvirna sveukupna vrijednost investicije iznosi 58.000.000,00 kuna (građevinsko-
 obrtnički i instalaterski radovi). 
 
 
II. DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE 
 
2.1. Tekstualni dio natječajnog elaborata (Uvjeti natječaja i tekstualni dio Programa natječaja)  

objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave (EOJN), na mrežnim  stranicama 
Društva arhitekata Zagreba (DAZ): www.daz.hr.,  na svim mrežnim stranicama udruga 
arhitekata u RH i Hrvatskoj komori arhitekata. 

 
 Izrađivač natječajnog programa:  
             SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, ARHITEKTONSKI FAKULTET 
 ZAVOD ZA ARHITEKTURU 
 ZAGREB, Kačićeva 26 
 NIVES MLINAR, ovlaštena arhitektica (A15786) 
 Zagreb, Krajiška 30 
 OIB: 33547560769 
 
2.2. Natječajni elaborat u digitalnom obliku u odgovarajućem formatu sastoji se od:  
 
 A. UVJETA NATJEČAJA KOJE SU UTVRDILI RASPISIVAČ I PROVODITELJ NATJEČAJA  
 B. NATJEČAJNOG PROGRAMA ZA PROVEDBU NATJEČAJA: 
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1. TEKSTUALNI DIO 
 
 1.  UVOD 
 2.  OSNOVNI PODACI O PROSTORU I PROSTORNA OGRANIČENJA   
 2.1.  Lokacija 
 2.2. Povijest kompleksa Instituta Ruđer Bošković 
 2.3. Postojeće stanje 
  2.3.1. Zgrade 
  2.3.2. Teren 
  2.3.3. Promet 
  2.3.4. Komunalna infrastruktura 
  2.3.5. Zelenilo 
 2.4. Izvod iz Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba 
 3. PROJEKTNI PROGRAM S KVANTIFIKACIJSKIM PODACIMA I  
  FUNKCIONALNO ORGANIZACIJSKIM SMJERNICAMA 
¸ 3.1.  Kvantifikacijski podaci 
 3.2.  Funkcionalno-organizacijske smjernice 
  3.2.1. Osnovne funkcionalne cjeline 
  3.2.1. Ostali funkcionalni zahtjevi 
 
 4. URBANISTIČKO TEHNIČKE SMJERNICE  
 
 5. PRILOG 
 A Konzervatorska dokumentacija i propozicije 
  - Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode 
 
2.  GRAFIČKI PRILOZI 
 
 1. POLOŽAJ LOKACIJE U GRADU 
 2.  ZRAČNI SNIMAK LOKACIJE (Ortofoto) M 1:5000  
 3.  IZVOD IZ GUP-a 
  1.  Korištenje i namjena prostora M 1:5000  
  2.  Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti M 1:5000 
  3.  Prometna i komunalna infrastrukturna mreža 
   3a Promet M 1:5000 7 
   3b Energetski sustav, pošta i telekomunikacije M 1:5000  
   3c Vodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom M 1:5000  
  4. Uvjeti za korištenje uređenje i zaštitu prostora 
   4a Urbana pravila M 1:5000  
   4b Procedure urbano-prostornog uređenja M 1:5000  
   4c Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode M 1:5000  
   4d Nepokretna kulturna dobra M 1:5000  
 
 2.  GEODETSKI SNIMAK POSTIJEĆEG STANJA M 1:1000 
 5.  URBANISTIČKO-TEHNIČKI UVJETI M 1:1000  
 
 6.  ARHITEKTONSKI SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA V. KRILA 
  a)  karakteristični tlocrti i presjeci M 1:500  
  b)  pročelja M 1:500  
 

3.  FOTODOKUMENTACIJA  
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III.  ROKOVI NATJEČAJA 
 

3.1. Početak natječaja je utorak, 15.11.2016.g. 
 
3.2. Organizacija obilaska lokacije sa stručnim vodstvom održat će se srijeda, 30.11.2016.g. na 

lokaciji Bijenička 54, Zagreb sa početkom u 10.00 sati. 
 
3.3. Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja,a dostavljaju e-mailom na adresu  
             natjecaji@d-a-z.hr  do srijede, 14.12.2016.g. 
 

Pisani odgovori bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH u Narodnim 
novinama (EOJN), i na www.daz.hr do ponedjeljka, 19.12.2016. godine.  

 
3.4. Rok predaje natječajnih radova je utorak, 24.1.2017.g. do 16.00  sati u Društvu arhitekata 

Zagreba (DAZ) Trg bana J.Jelačića 3/I, Zagreb. I osobna predaja i dostava poštom  
podrazumijevaju da natječajni rad mora biti zaprimljen najkasnije isti dan do 16.00 sati u  
DAZ-u. Elektronička dostava radova nije dozvoljena. 

 
3.5. Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do petka, 10.3.2017.g. 
 
3.6. Rezultati natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem elektroničke pošte na adresu 

koju su predali uz rad i objavljeni u sredstvima javnog oglašavanja, najkasnije 8 (osam) dana od 
dana završetka rada Ocjenjivačkog suda. Raspisivač će objaviti potrebne objave u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave RH i u Večernjem listu. 

 
3.7. Izložba natječajnih radova te razgovor s Ocjenjivačkim sudom održat će se najkasnije 30 dana 

od završetka rada Ocjenjivačkog suda. O datumu i mjestu održavanja izložbe i razgovora bit će 
obavješteni elektroničkom poštom svi natjecatelji. Raspisivač zadržava pravo korištenja i 
publiciranja radova za službene potrebe. 

 
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. 
 
 
IV. NAGRADE 
 
4.1. Određuje se nagradni fond u iznosu od 290.000,00 kn neto odnosno do najviše 365.470,00 kn 

bruto (bez PDV-a). 
 
4.2. Ako do određenog roka stigne najmanje sedam (7) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju 

Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud će dodijeliti sljedeće nagrade u iznosu i rasporedu kako 
slijedi: 

 

 

 

 

 

 

*Procijenjeni bruto iznosi odnose se na autorske naknade i pripadajuće poreze, temeljem 

ugovora o autorskom djelu. Za obveznike PDV-a na neto iznos obračunat će se PDV. 

Nagrada  Broj nagrada  Neto iznos  *Bruto iznos (bez 
PDV-a) 

 
I. nagrada  

 
1  

 
116.000,00 kn  

 
do 146.188,00 kn  

II. nagrada  1  72.500,00 kn  do 91.368,00 kn  
III. nagrada  1  43.500,00 kn  do 54.820,00 kn  
IV. nagrada  
V.nagrada           
  
 
 

1 
1  

34.800,00 kn  
23.200,00 kn 
 

do 43.856,00 kn 
do 29.238,00 kn 
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Raspisivač će sa svakim nagrađenim autorom sklopiti ugovor o autorskom djelu i nagrade 
isplatiti u roku od 30 (trideset) dana od dana potpisivanja ugovora o autorskom djelu. 

 
4.3. Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade prema konačnom poretku radova koji su ušli u uži izbor.  
 
4.4. Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pismeno priznanje. 
 
4.5. Nagrade koje natjecateljima dodjeljuje Ocjenjivački sud u skladu s Uvjetima natječaja 

natjecateljima isplaćuje Raspisivač temeljem sklopljenih ugovora o autorskom djelu i 
ispostavljenih računa sukladno zakonskim propisima.  

 
 
V. OCJENJIVAČKI SUD 
 
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu pet (5) članova: 
 
1. doc.dr.sc.Silvio Bašić, dipl.ing.arh., predsjednik OS-a 
2. dr.sc.Tome Antičić, ravnatelj IRB-a, dopredsjednik OS-a  
3. dr.sc.Mia Roth Čerina, dipl.ing.arh. 
4. Dalibor Jurković, dipl.ing.arh.  
5. Željka Palorec, dipl.oec. 
 
Zamjenik OS-a: 
doc.Vanja Rister, dipl.ing.arh. 
 
Stručna savjetnica: 
Gordana Raguž, dipl.ing.građ. 
 
Tehnička komisija: 
1. Damir Sekulić, mag.ing.arch. 
2. Marinko Sladoljev, dipl.ing.arh. 
 
Tajnica natječaja: 
Mladena Belamarić, dipl.ing.arh. 
 
 
VI. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA 
 
Natjecatelj prema priloženom Programu i Uvjetima natječaja izrađuje arhitektonsko rješenje koje 
sadrži priloge i to: 
 

NACRTI  

1.     Situacija – prikaz cijelog kompleksa                                                                                       MJ 1:2000 

2. Situacija - dispozicija zgrade na lokaciji s prometnim i krajobraznim rješenjem MJ 1:500 

3. Svi tlocrti MJ 1:200 

4. Karakteristični (dovoljan broj presjeka dostatan za razumjevanje rada – minimalno 2) MJ 1:200 

5. Pročelja MJ 1:200 

6. 3D prikazi i fotomontaže  

 

- tlocrti koji su u kontaktu s vanjskim terenom moraju sadržavati i prikaz pripadajućeg dijela situacije 

 

TEKSTUALNO OBRAZLOŽENJE sadrži: 



 

9 

 

1. Popis svih priloga natječjanog rada 

2. Opis rada (do 5 kartica teksta) 

- Opis koncepcije arhitektonskog rješenja 

- Opis funkcionalne i prostorne organizacije 

- Opis i shemu konstrukcije 

- Oblikovanje i materijali 

- Opis energetskog koncepeta  

- Iskaz ostvarenih neto i bruto površina (prema tablici u privitku) 

3. umanjene sve grafičke priloge natječanog rada (A3) 

 
Svi prilozi koji nisu ovim općim uvjetima traženi, neće biti razmatrani od Ocjenjivačkog suda. 
 
 
VII. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE NATJEČAJNIH RADOVA 
 
Kriterij-usklađenost rada s uvjetima natječaja 
Isključit će se radovi: 
 

a) Predani poslije roka navedenog u ovim Općim uvjetima 
b) Koji ne sadrže priloge navedene ovim Općim uvjetima 
c) Čija oprema rada nije u skladu s ovim Općim uvjetima 
d) Koji nisu u skladu s prostorno planskom dokumentacijom i tehničkim uvjetima natječaja 

 
Pored usklađenosti rada s uvjetima raspisa ( u pogledu sadržaja, rokova i obaveznih priloga), pri 
ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će valorizirati: 
 

- ispunjenje programskih i drugih obveza utvrđenih projektim zadatkom, 
- arhitektonska prepoznatljivost zgrade i njen odnos prema izgrađenoj strukturi kompleksa 

IRB, 
- jedinstvo arhitektonskog i energetskog koncepta zgrade, 
- funkcionalnost planiranih znanstveno-istraživačkih sadržaja (cjelina) te njihova 

povezanosti, 
- ekonomičnost i fleksibilnost zgrade, 
- provedivost izgradnje, 
- kvaliteta radnog okruženja korisnika (studenata, nastavnika i istraživača) u zgradi i oko nje, 

 
 
VIII. OPREMA NATJEČAJNOG RADA 
 

8.1. Propisuje se format listova A1 - 594x841 mm vertikalno (portrait),  za sve grafičke priloge uz 
upotrebu max do pet (5) broja listova koji su potrebni za razumijevanje rada. 

  
             Svi dijelovi natječajnog rada predaju se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 
 
8.2. Svi grafički prilozi predaju se nekaširani u zapečaćenom omotu. 

 

8.3. Tekstualno obrazloženje obavezno treba sadržavati umanjene sve prikaze grafičkog dijela rada 
(A3 format). Tekstualni dio elaborata s popisom svih priloga natječajnog rada i umanjenim  

               grafičkim prilozima mora biti uvezan u formatu A3 u tri (3) primjerka. 

              

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. 
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 Ukoliko se natječajni rad šalje poštom, a iz formalnih razloga zaprimanja rada je potrebno 

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. 

 
8.5. Svi grafički i tekstualni prilozi predaju se obvezno i na CD ili DVD mediju i to: 

- svi grafički prilozi u mjerilima printanih plakata u pdf formatu, 
- tekstualno obrazloženje u pdf formatu (teka A3), 

 
8.6. Rad se predaje anonimno, u zapečaćenom omotu, s priložene 3(tri) zasebne, zapečaćene, 

neprozirne omotnice:„AUTOR“, „ADRESA ZA OBAVIJESTI“ i „OSOBA OVLAŠTENA ZA 
PROJEKTIRANJE“.  

 
 A) Omotnica s natpisom "AUTOR" sadrži: 
 

1. Ispunjeni obrazac u privitku (PRILOG 2) od strane svih autora te suradnika iStručnjaka 
uključenih u izradu natječajnog rada sa slijedećim podacima: 

 
 a) za isplatu autoru/ima s područja Republike Hrvatske:  
 -ime/imena svih autora te suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada 
 uključujući OIB i JMBG s adresama, e-mail adresama i brojevima telefona;  
 -naziv porezne uprave kojoj se plaća porez;  
 -broj i naziv banke te broj žiro računa; IBAN; vrsta poreznih obveza koje treba podmiriti; 
 izjavu o poslovanju u sustavu PDV-a; 

-izjava o podjeli nagrada u postocima (vlastoručno potpisana od svih autora natječajnog rada 
te suradnika i stručnjaka uključenih u njegovu 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 autoru/ima izvan Republike Hrvatske:  
- ime/imena autora suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada uključujući 
adresu, e-mail adresu i broj telefona;  
- broj putovnice;  
- punomoć za izvadak OIB-a; 
- broj i naziv banke, te broj žiro-računa, SWIFT, IBAN;  
- izjava o podjeli nagrada u postotcima (vlastoručno potpisana od svih autora natječajnog rada, 
te suradnika i stručnjaka uključenih u njegovu 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 s adresom i brojem telefona;  
- naziv tvrtke, te broj transakcijskog računa, IBAN, MB,OIB i SWIFT (za tvrtke u inozemstvu);  
- izjava autora o isplati honorara na transakcijski račun tvrtke, potpisana vlastoručno od svih 
autora. 

 
2. Dokaz o sposobnosti sukladno točci 1.6: 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 natjecatelji potvrđuju autorstvo natječajnog rada, tj. da su ovlašteni 
za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene natječajnog rada. Potpisom 
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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’’.  
B) Omotnica s natpisom "ADRESA ZA OBAVIJESTI"sadrži: 

 

1. Adresu za dostavu obavijesti (PRILOG 3) koja sadrži ime, adresu, e-mail adresu i broj telefona 
kontakt osobe u vezi povrata rada i eventualnih obavijesti u toku natječaja. 
 

2. Izjavu kojom se NE pristaje na objavu imena autora nakon završetka natječaja, ako rad nije 
nagrađen. Ukoliko te izjave nema, smatrat ce se da autor pristaje na objavu imena.  

 

3. Omotnice s nazivom AUTOR I ADRESA ZA OBAVIJESTI otvara Ocjenjivački sud. 

 
C) Omotnica s natpisom"OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE" sadrži: 

 
Dokaze za "osobu ovlaštenu za projektiranje" koja se predlaže za sudjelovanje u 
pregovaračkom postupku bez prethodne objave za izradu projektne dokumentacije, s 
ispunjenim ponudbenim listom PRILOG 4a, u slučaju zajednice ponuditelja ispunjenim 
obrascem PRILOG 4b. 
Odredbe o sposobnosti ponuditelja, razlozi isključenja ponuditelja, obvezni dokumenti kao 
dokazi za „osobu ovlaštenu za projektiranje“, koja se predlaže za sudjelovanje u 
pregovaračkom postupku bez prethodne objave sukladno članku 28.st.2.toč.6. Zakona za 
izradu kompletne projektne dokumentacije za potrebe javne nabave navedeni su u točki IX. i X. 
ove dokumentacije za nadmetanje. 
Sadržaj dokumentacije koju natjecatelji dostavljaju kao sadržaj omotnice „osoba ovlaštena za 
projektiranje“ dostavlja se u zatvorenoj omotnici i izrađuje na način da čini cjelinu. 
Dokumentacija se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. 
 
Stranice se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice i ukupan broj stranica. 
Ponude se pišu neizbrisivom tintom.  
 
Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma 
ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja Sadržaj dokumentacije omotnice „osoba 
ovlaštena za projektiranje“ dostavlja se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Sva ostala 
dokumentacija koja se prilaže uz ponudu mora biti na hrvatskom jeziku, a ako je na nekom 
drugom jeziku obavezno se prilaže i ovjereni prijevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik s 
kojeg je prijevod izvršen. 

 
 
IX. OBAVEZNI RAZLOZI ISKLJUČENJA PONUDITELJA 
 
9.1. Obvezni razlozi isključenja ponuditelja te dokumenti kojima ponuditelj dokazuje da ne postoje 

razlozi za isključenje:  
 
9.1.1. Ako je gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta 

pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela odnosno za odgovarajuća 
kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je 
državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: 

 
a) prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u 
gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 
253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), 
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subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti 
(članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita 
(članak 294.), trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 
296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog 
udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,  
 
b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju 
(članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u 
gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 
333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti 
(članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje 
mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona (NN 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)  

 
Raspisivač može tijekom postupka javne nabave radi provjere okolnosti iz ove točke od tijela 
nadležnog za vođenje kaznene evidencije i razmjenu tih podataka s drugim državama za bilo 

kojeg ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti 
izdavanje potvrde o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju. Ako raspisivač nije 
u mogućnosti pribaviti potvrdu, radi provjere okolnosti izove točke raspisivač može od 

ponuditeljazatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:  
 
1. dokument tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije države sjedišta gospodarskog 
subjekta, odnosno države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje 
gospodarskog subjekta, ili  
 
2. važeći 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 gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje dokument iz kaznene evidencije iz točke 
1. ovoga stavka ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti, ili  
 
3. izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu 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, odnosno u državi čiji 
je ta osoba državljanin ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije 
od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta 
gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz 
podtočke točke 1. i 2. točke 9.2.2. ove dokumentacije za nadmetanje ili oni ne sadrže sve 
podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti.  

 
DOSTAVLJA SE:  
Za potrebe utvrđivanja okolnosti nekažnjavanja, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja Izjavu 
koju daje osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, a koja ne smije biti 
starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave. Izjava o 
nekažnjavanju popunjava se i potpisuje na obrascu te izjave (PRILOG 1.) koja čini sastavni dio 
ove dokumentacije za nadmetanje ili se izdaje na službenom memorandumu natjecatelja i 
mora sadržajno u potpunosti odgovarati tekstu navedenom u PRILOGU1. Nije potrebna ovjera 
Izjave o nekažnjavanju kod javnog bilježnika.  

 
9.1.2. Ako gospodarski subjekt nije ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza 

za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih 
obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku predstečajne 
nagodbe).  

 
DOSTAVLJA SE:  
a) potvrda Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od 
dana početka postupka javne nabave, ili  



 

13 

 

 
b) važeći jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, 
ako se ne izdaje potvrda pod a), ili  
 
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu 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 ili izjavu s ovjerenim 
potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka 
postupka javne nabave, ako se u državi sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda pod 
a) ili jednakovrijedni dokument pod b).  

 
9.1.3. Ako je gospodarski subjekt dostavio lažne podatke pri dostavi dokumenata.  
 

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka u priloženim dokumentima ili izjavama 
ponuditelja, raspisivač se može obratiti nadležnim tijelima radi dobivanja informacija o situaciji 
tih subjekata –ponuditelja, a u slučaju da se radi o ponuditelju sa sjedištem u drugoj državi 
raspisivač može zatražiti suradnju nadležnih vlasti.  
 
U slučaju zajednice ponuditelja, postojanje okolnosti navedenih u podtočkama 9.1.1., 9.1.2. i 
9.1.3. utvrđuje se za sve članove zajednice pojedinačno. (temeljem odredbe članka 67. stavka 
6. Zakona).  
 

9.2. Ostali razlozi isključenja ponuditelja, te dokumenti kojima natjecatelj dokazuje da ne postoje 
razlozi za isključenje: 

 
9.2.1. Raspisivač će iz postupka odabira isključiti ponuditelja ako je nad ponuditeljem otvoren stečaj, 

ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, 
ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne djelatnosti ili se nalazi u sličnom 
postupku prema nacionalnim propisima države sjedišta gospodarskog subjekta.  

 
DOSTAVLJA SE:  
a) izvod iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ponuditelja, koji 
ne smije biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, ili  
 
b) važeći jednakovrijedni dokument koji je izdalo nadležno sudsko ili upravno tijelo u državi 
sjedišta ponuditelja, ako se ne izdaje izvod ili izvod ne sadrži sve podatke potrebne za 
utvrđivanje tih okolnosti, ili  
 
c) izjavu pod prisegom ili odgovarajuću izjavu 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 ponuditelja ili izjavu s ovjerenim potpisom kod 
bilježnika, koje ne smiju biti starije od tri mjeseca računajući od dana početka postupka javne 
nabave, ako se u državi sjedišta ponuditelja ne izdaje izvod niti jednakovrijedni dokument ili 
oni ne sadrže sve podatke potrebne za utvrđivanje tih okolnosti. 

 
 
X. UVJETI PRAVNE, POSLOVNE I FINANCIJSKE SPOSOBNOSTI PONUDITELJA 
 
10.1. Uvjeti pravne i poslovne sposobnosti ponuditelja te dokumenti kojima dokazuje tu sposobnost 

sukladno članku 70. Zakona.  
 

10.1.1. Ponuditelj mora dokazatisvoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar 

države sjedišta ponuditelja. 
 

DOSTAVLJA SE: Odgovarajući izvod o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući 
registar države sjedišta ponuditelja, a ako se takav izvod ne izdaje u državi sjedišta ponuditelja, 
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tada ponuditelja dostavlja izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Izvod ili izjava ne 
smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca računajući od dana početka postupka javne nabave, tj. dana 
slanja poziva na natječaj u Elektronički oglasnik javne nabave RH u Narodnim novinama.  

 
U slučaju zajednice ponuditelja svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju 
sposobnost iz točke 10.1.1.  

 
10.1.2. Ponuditelj mora dokazati članstvo u Hrvatskoj komori arhitekata i upisu u Imenik ovlaštenih 

arhitekata kojim se dokazuje da ponuditeljposjeduje važeće ovlaštenje kako bi mogao izvršiti 
predmet nabave, odnosno ugovor. 

 
DOSTAVLJA SE:  
Dokaz o posjedovanju važećeg ovlaštenja ili članstva (preslika rješenja o upisu u Imenik članova 
Hrvatske komore arhitekata) ili odgovarajući dokument države sjedišta ponuditelja sukladno 
članku 70. stavak 4. Zakona.  

 
10.2. Uvjeti financijske sposobnosti ponuditelja te dokument kojim dokazuje tu sposobnost je 

slijedeći:  
 
10.2.1. Dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost 

gospodarskog subjekta - gospodarski subjekt mora dokazati da mu račun u posljednjih šest 
mjeseci nije bio blokiran više od sedam dana neprekidno, a ukupno više od petnaest dana, te 
da nema evidentiranih obveza za čije podmirenje nema pokriće na računu. Procjena je 
raspisivača da neprekidna blokada računa u trajanju dužem od sedam dana, odnosno ukupno 
trajanje blokade računa duže od petnaest dana u razdoblju od šest mjeseci može ugroziti 
ponuditeljevu sposobnost pravodobnog podmirivanja svih obveza koje nastaju kao rezultat 
poslovnih procesa, a pretpostavka su pravovremene isporuke predmeta nabave.  

 
Isprava ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave, 
(postupak javne nabave započinje danom slanja poziva na natječaj u Elektronički oglasnik javne 
nabave RH u Narodnim novinama) i mora biti ovjerena pečatom i potpisom od strane 
bankarske ili druge financijske institucije.  
 
DOSTAVLJA SE:  
BON 2 obrazac ili jednakovrijedan dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih 
institucija koji se odnosi na glavni račun ponuditelja kojim se dokazuje solventnost ponuditelja. 
Ako iz opravdanog razloga ponuditelj nije u mogućnosti dostaviti dokument o financijskoj 
sposobnosti on može dokazati financijsku sposobnost i bilo kojim drugim dokumentom koji 
raspisivač smatra prikladnim.  

 
U slučaju zajednice ponuditelja, članovi zajednice nisu u obvezi pojedinačno dokazati svoju 
financijsku sposobnost.  
 
SVI DOKAZI KOJE SU PONUDITELJI OBVEZNI DOSTAVITI SUKLADNO ODREDBAMA GLAVE IX. I X. 
OVE DOKUMENTACIJE ZA NADMETANJE MOGU BITI U IZVORNIKU, U OVJERENOJ ILI 
NEOVJERENOJ PRESLICI. SVI DOKAZI MORAJU BITI NA HRVATSKOM JEZIKU ILI PREVEDENI NA 
HRVATSKI JEZIK OD STRANE OVLAŠTENOG SUDSKOG TUMAČA.  
RASPISIVAČ MOŽE IZVRŠITI PROVJERU PONUDITELJA SUKLADNO ČLANKU 95. ZAKONA. 

 
NAPOMENA:  
Po završetku sjednice s donesenom Odlukom o rangiranju nagrađenih radova, izrađenim 
obrazloženjima za sve radove i zaprimljenim Izvješćem od strane imenovanih ovlaštenih 
predstavnika Raspisivača u postupku javne nabave Ocjenjivački sud otvara za svaki rad prvo 
omotnicu s oznakom "ADRESA ZA OBAVIJEST", a ukoliko u njoj nije naznačeno da autor ne 
pristaje na objavu imena, ocjenjivački sud potom otvara i omotnicu s oznakom "AUTOR". 
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Ukoliko se nakon otvaranja omotnice "AUTOR" ustanovi da autor nekog rada nije imao pravo 
sudjelovanja, takav rad se diskvalificira, oduzima se dodijeljena nagrada, a ostali nagrađeni 
radovi unapređuju se za jedno mjesto prema rangiranoj listi utvrđenoj u postupku ocjenjivanja. 
Razlozi diskvalifikacije bit će upisani u zapisnik sa sjednice Ocjenjivačkog suda. 
 
Nakon donošenja konačne Odluke o rangiranju nagrađenih radova i potpisivanju zapisnika 
Provoditelj će dostaviti Raspisivaču na daljnje postupanje omotnice "OSOBA OVLAŠTENA ZA 
PROJEKTIRANJE“ nagrađenih radova. Nakon zaprimanja omotnica imenovani ovlašteni 
predstavnici Raspisivača u postupku javne nabave otvaraju i provjeravaju dostavljene 
dokumente na temelju kojih se utvrđuje postoje li obvezni i ostali razlozi za isključenje, uvjeti 
pravne, poslovne i financijske sposobnosti ponuditelja te o tome izrađuje pisano izvješće 
Ocjenjivačkom sudu. Ocjenjivački sud potom dodjeljuje nagrade. 
 
U slučaju  da sadržaj omotnice „OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“ ne zadovoljava sve 
tražene uvjete sposobnosti, Raspisivač će iskoristiti mogućnost danu člankom 92. Zakona te od 
njih zatražiti pojašnjenja i/ili upotpunjavanja. 
 
Ukoliko „OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“prvonagrađenog rada nakon upotpunjavanja i 
pojašnjenja ne zadovolji uvjete sukladno odredbama Zakona koji se odnose na predmetni 
postupak, ugovaranje izrade projektne dokumentacije, na temelju pregovaračkog postupka 
javne nabave bez prethodne objave, provodi se s prvim sljedećim rangiranim radom koji je 
zadovoljio uvjete sukladno odredbama Zakona (u daljnjem tekstu: nagrađenog rada koji je 
zadovoljio uvjete sukladno Zakonu). 
 
Razlozi diskvalifikacije bit će upisani u zapisnik sa sjednice Ocjenjivačkog suda.  
 

 
XI. ZAJEDNICA PONUDITELJA 
 
Zajednica ponuditelja je udruženje više gospodarskih subjekata koje je pravodobno dostavilo 
zajedničku ponudu. Ponudbeni list zajednice ponuditelja sadrži podatke za svakog člana zajednice 
ponuditelja uz obveznu naznaku člana zajednice ponuditelja koji je ovlašten za komunikaciju s 
raspisivačem. Podaci su sljedeći: naziv, sjedište, adresa, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema 
zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, (ako je primjenjivo), broj računa, IBAN, navod o tome da li je 
ponuditelja u sustavu PDV-a, adresa za dostavu pošte, adresa e-pošte, kontakt osoba ponuditelja, broj 
telefona, broj faksa.  
Bilo koji od članova zajednice ponuditelja može potpisati dijelove ponude u kojima se traži potpis 
ponuditelja. Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je solidarna.  
 
 
XII. ZAVRŠNE ODREDBE 
 
12.1. Natjecatelj predajom natječajnog rada prihvaća Uvjete natječaja te pristaje na javno izlaganje i 

publiciranje rada. Natjecatelj je za vrijeme natječaja dužan držati svoj rad anonimnim, do 
objave rezultata natječaja o nagrađivanju. 

 
12.2. Grafičku dokumentaciju priloženu u podlogama natječaja natjecatelji smiju koristiti isključivo u 

svrhu izrade natječajnog rada. 
 
12.3. Raspisivač/provoditelj natječaja ne odgovaraju za oštećenja natječajnih radova nastala 

transportom, redovitim radom Ocjenjivačkog suda te postavljanjem izložbe natječajnih radova. 
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12.4. Natjecatelj se smatra autorom natječajnog rada i zadržava sva autorska prava.Raspisivač 
natječaja dodjelom nagrade stječe vlasništvo samo nad tim primjerkomi može ga umnažati za 
svoje potrebe. 

 
12.5. Autor/i nagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno Zakonu i Raspisivač natječaja dužni 

su postupati u skladu sa zaključcima Ocjenjivačkog suda, a u svezi daljnje realizacije 
nagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno Zakonu. Raspisivač natječaja dodjelom 
nagrade stječe vlasništvo samo nad tim primjerkom rada, i ima pravo korištenja i publiciranja 
rada u službene svrhe. 

 
12.6. Daljnja izrada projektne dokumentacije namjerava se ugovoriti, u dogovoru s Raspisivačem, 

nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, a temeljem 
Pravilnika o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata. Raspisivač natječaja 
namjerava izradu projektne dokumentacije, koja slijedi nakon natječaja, povjeriti autoru/ima 
(prvo)nagrađenog rada koji je zadovoljio uvjete sukladno Zakonu, odnosno osobi ovlaštenoj za 
projektiranje koju predloži autor/i (prvo)nagrađenog rada koja je zadovoljila uvjete sukladno 
Zakonu, a koja stječe pravo ugovaranja izrade projektne dokumentacije pregovaračkim 
postupkom javne nabave bez prethodne objave, sukladno članku 28. stavak 2. točka 6. Zakona. 

 
Kod sklapanja ugovora o izradi projektne dokumentacije autor se obvezuje odgovorno 
surađivati s Raspisivačem u cilju uklapanja u planiranu investiciju, održivog rješenja, a posebno 
na funkcionalnosti i racionalnosti realizacije rješenja, traženim rokovima izrade dokumentacije 
i drugim uvjetima koji se tijekom izrade pokažu neophodnima, a za sada nisu poznati. 
Pri izradi projektne dokumentacije autor će morati u timu osigurati ovlaštenu osobu za 
obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. 
 
Procijenjena vrijednost ugovora o uslugama, koji se planira naknadno sklopiti na temelju 
odredaba Ugovora o zajmu iznosi do 3,300.000,00 kuna  (bez PDV-a) i obuhvaća izradu daljnje 
potrebne projektne dokumentacije navedene u točki 1.9. (sukladno Pravilniku o standardu 
usluga Hrvatske komore arhitekata). 

 

12.7. Provoditelj natječaja će, po završetku natječaja, natječajne radove prezentirati putem: 

 - javne izložbe i konferencije za tisak 

- web stranica DAZ-a i Ministarstva 

- Zapisnika Ocjenjivačkog suda o rezultatima natječaja 

 

12.8. Ovaj natječaj objavljen je u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika o natječajima s područja 
arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja krajobraza („Narodne novine“ broj 
85/14) koje nisu u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi, a kojih su se svi sudionici obvezni 
pridržavati.  

 
12.9. Registarski broj natječaja izdan od Hrvatske komore arhitekata je HKA 35-16/ZG-A/NJN. 

 

12.10. Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog natječaja prvenstveno će se rješavati dogovorom, a u 
slučaju da se ne riješe, u nadležnosti su stvarno nadležnog suda u Zagrebu. 

 
12.11. Ovi Uvjeti predstavljaju obveze između Raspisivača i natjecatelja. 

 

12.12. Izjavljivanje žalbe u postupku javne nabave - natječaj: 
  

Rok za podnošenje žalbe određen je sukladno članku 153. Zakona o javnoj nabavi. Žalbu 
natjecatelj podnosi u pisanom obliku i u skladu s odredbama člana 145. Zakona. 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 
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Raspisivaču na dokaziv način smatrat će se nepravodobnom sukladno odredbama članka 145. 
Stavak 4. Zakona. 

 
OCJENJIVAČKI SUD 
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IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU  

 

Ja, __________________________________iz_______________________, OIB: _________________ 

(ime i prezime) (mjesto)  

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta: 

_______________________________________________________________________________ 

(naziv gospodarskog subjekta – ako je primjenjivo)  

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski 

subjekt nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih djela, odnosno za odgovarajuća 

kaznena djela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji sam 

državljanin:  

1. prijevara (članak 236.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u 

gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), 

zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska 

prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), 

nezakonito pogodovanje (članak 292.), primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.), 

trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko 

udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz 

Kaznenog zakona,  

2. prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 

293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom 

poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i 

ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito 

posredovanje (članak 343.), primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) 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.).  

 

Za gospodarski subjekt (ako je primjenjivo):  

______________________________  

ime i prezime ovlaštene osobe gospodarskog subjekta:  

______________________________  

(potpis)  

U _________________________ datum: ___________________ 2016. godine  
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OBRAZAC ZA OMOTNICU “AUTOR”  

IME I PREZIME TE OIB (SVIH) AUTORA:  

1. ……………………………………………………………………………….  

2. ……………………………………………………………………………….  

3. ……………………………………………………………………………….  

SLUŽBENA ADRESA (SVIH) AUTORA:  

1. ……………………………………………………………………………….  

2. ……………………………………………………………………………….  

3. ……………………………………………………………………………….  

E-MAIL I TELEFON ZA KONTAKT (SVIH) AUTORA:  

1. ……………………………………………………………………………….  

2. ……………………………………………………………………………….  

3. ……………………………………………………………………………….  

BROJ ŽIRO RAČUNA (IBAN) (SVIH) AUTORA S NAZNAKOM (SWIFT-om) BANKE:  

1. ……………………………………………………………………………….  

2. ……………………………………………………………………………….  

3. ……………………………………………………………………………….  

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

1. ……………………………………………………………………………….  

2. ……………………………………………………………………………….  

3. ……………………………………………………………………………….  

INFORMACIJA O MIROVINSKOM FONDU (MIO I ili MIO I+II) – za fizičke osobe  

1. ……………………………………………………………………………….  

2. ……………………………………………………………………………….  

3. ……………………………………………………………………………….  

RASPODJELA NAGRADA U POSTOTCIMA POTPISANA OD SVIH AUTORA NATJEČAJNOG RADA (ako je 

primjenjivo):  

1. ……………………………………………………………………………….  

2. ……………………………………………………………………………….  

3. ……………………………………………………………………………….  

Vlastoručni potpis (svih) autora:  

1. ……………………………………………………………………………….  

2. ……………………………………………………………………………….  

3. ……………………………………………………………………………….  

Mjesto i datum: ………………………………………………………………  

U slučaju više autora, natjecatelji mogu proširiti ovaj obrazac!  
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OBRAZAC ZA OMOTNICU “ADRESA ZA OBAVIJEST”  

 

IME I PREZIME KONTAKT OSOBE:  

……………………………………………………………………………….  

 

SLUŽBENA ADRESA KONTAKT OSOBE:  

……………………………………………………………………………….  

 

E-MAIL KONTAKT OSOBE:  

……………………………………………………………………………….  

 

BROJ TELEFONA I MOBITELA KONTAKT OSOBE:  

……………………………………………………………………………….  

 

Vlastoručni potpis (svih) autora:  

1. ……………………………………………………………………………….  

2. ……………………………………………………………………………….  

3. ……………………………………………………………………………….  
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PRILOG 4a:  
 

PONUDBENI LIST 

 

PODACI O NARUČITELJU: 

      

JAVNI NARUČITELJ: MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA  

SJEDIŠTE: Donje Svetice 38, 10000 Zagreb 

OIB: 49508397045 

TELEFON: +385 1 4569 000 

TELEFAX: +385 1 4594 301 

E-MAIL: petar.sokic@mzos.hr 

 

PODACI O PONUDITELJU: 

 

NAZIV PONUDITELJA:  

SJEDIŠTE:  

MB/MBG: 
 

 

OIB: 
 

 

BROJ ŽIRO RAČUNA/IBAN: 
 

 

TELEFON: 
 

 

TELEFAX: 
 

 

E-MAIL: 
 

 

KONTAKT OSOBA: 
 

 

DA LI JE U SUSTAVU PDV-A  

 

 

PREDMET NABAVE:  

Izrada idejnog arhitektonskog rješenja nove zgrade unutar kompleksa  

INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ, Zagreb, Bijenička cesta 54. 

 

 

U _______________, ____________ 2016 godine.  

      Za Ponuditelja: 

 
  _______________________________ 

(potpis ovlaštene osobe ponuditelja) 
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PRILOG 4b: 

 

PONUDBENI LIST ZA ČLANOVE ZAJEDNICE PONUDITELJA 

 

 

PODACI O NARUČITELJU: 

 

JAVNI NARUČITELJ: MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA  

SJEDIŠTE: Donje Svetice 38, 10000 Zagreb 

OIB: 49508397045 

TELEFON: +385 1 4569 000 

TELEFAX: +385 1 4594 301 

E-MAIL: petar.sokic@mzos.hr 

 

ZAJEDNICA PONUDITELJA 

 

 

1. ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA 

NAZIV : 
 

SJEDIŠTE (ADRESA): 
 

MB/MBG: 
 

OIB: 
 

BROJ ŽIRO RAČUNA/ IBAN: 
 

TELEFON: 
 

TELEFAX: 
 

E-MAIL: 
 

KONTAKT OSOBA: 
 

U SUSTAVU PDV-A (DA/NE) 
 

OVLAŠTEN ZA KOMUNIKACIJU S 
NARUČITELJEM (DA/NE) 
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2. ČLAN ZAJEDNICE PONUDITELJA 

NAZIV : 
 

SJEDIŠTE (ADRESA): 
 

MB/MBG: 
 

OIB: 
 

BROJ ŽIRO RAČUNA/ IBAN: 
 

TELEFON: 
 

TELEFAX: 
 

E-MAIL: 
 

KONTAKT OSOBA: 
 

U SUSTAVU PDV-A (DA/NE) 
 

OVLAŠTEN ZA KOMUNIKACIJU S 
NARUČITELJEM (DA/NE) 

 

 

 

 

Član zajednice ponuditelja ovlašten za komunikaciju s naručiteljem: 

________________________________________________________________________ 

 

 

PREDMET NABAVE:   

Izrada idejnog arhitektonskog rješenja nove zgrade unutar kompleksa  

INSTITUTA RUĐER BOŠKOVIĆ, Zagreb, Bijenička cesta 54 

 

 

U _______________, ____________ 2016 godine.  

 

 

 

      Za Ponuditelja: 

  _______________________________ 
 (potpis ovlaštene osobe ponuditelja) 

 


