REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD CRIKVENICA

Upravni odjel za društvene djelatnosti
i lokalnu samoupravu

KLASA: 406-01/16-01/05
URBROJ: 2107/01-04/02-16-12
Crikvenica, 11. veljače 2016. god
Sukladno članku 46. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), članku 3.
Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama ("Narodne novine" broj 10/12,
utvrđuje se slijedeća:

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA
U JAVNOM, OTVORENOM, ANONIMNOM, LIKOVNOM NATJEČAJU
za
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A. OPĆI UVJETI NATJEČAJA
1. UPUTA NATJECATELJIMA
1.1.

OPĆI PODACI O NARUČITELJU, RASPISIVAČU, PROVODITELJU I ORGANIZATORU
NATJEČAJA:

Grad Crikvenica
Kralja Tomislava 85
51260 Crikvenica
Matični broj: 2584093
OIB: 81687755716
Broj telefona: 051/455 400
Broj telefaksa: 051/242 009
Internetska adresa: www.crikvenica.hr
Adresa elektroničke pošte: martina.tomasic@crikvenica.hr

1.2.
OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S NATJECATELJIMA
Grad Crikvenica
Martina Tomašić Smoljan, dipl.oec..
Broj telefona: 051/455 407;
Broj telefaksa: 051/242 009;
Internetska adresa:www.crikvenica.hr
Adresa elektroničke pošte: martina.tomasic@crikvenica.hr
1.3.

EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: N-03-16-38

1.4.

VRSTA NATJEČAJA: javni, otvoreni, anonimni, likovni.

Natječaj se provodi u smislu čl. 45. i 46. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13).
U smislu članka 28. stavak 6. Zakona o javnoj nabavi provedeni natječaj biti će uvjet za odabir pregovaračkog
postupka bez prethodne objave za produkciju spomenika.
Na sudjelovanje u pregovorima biti će pozvan pobjednik natječaja.
1.5.
PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:
Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu i iznosi 288.000,00 kuna (bez PDV-a), a temelji
se na iznosu nagradnog fonda u iznosu od 50.000,00 kn i procijenjenoj vrijednosti ugovora o javnim uslugama
(usluga koje će se ugovoriti u pregovaračkom postupku bez prethodne objave za nabavu usluge izrade i
projekcije Spomenika braniteljima Domovinskog rata, a za koji će natječaj biti osnova za provođenje), koji se
planira sklopiti na temelju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, a koji se odnosi na
troškove honorara autora i produkcije spomenika (izrada i postav)u iznosu od 238.000,00 kn.
1.6.

SVRHA I CILJ NATJEČAJA
Dobivanje najboljeg umjetničkog rješenja Spomenika braniteljima Domovinskog rata u gradu Crikvenici.

1.7.

VRSTA UGOVORA O JAVNOJ NABAVI:
Nakon provedenog natječaja, Naručitelj će sklopiti ugovor s prvonagrađenim autorom, temeljem
Pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave.
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1.8.

NAVOD PROVODI LI SE LEKETRONIČKA DRAŽBA:
Naručitelj ne provodi elektroničku dražbu.

1.9.

OSOBE S PRAVOM SUDJELOVANJA NA NATJEČAJU:
Sve fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju najmanje jedan od ova tri uvjeta:
-umjetnici koji su realizirali najmanje tri (3) skulpture u javnom prostoru;
-umjetnici sa završenom Likovnom akademijom;
-umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću u priznatim galerijskim prostorima u RH prema listi
HZSU.
Svaki od natjecatelja, pojedinac, ili grupa autora, ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju samo s
jednim radom.
Predviđeni nagradni fond (u neto iznosu):
I.nagrada: 25.000,00 kn
II.nagrada: 15.000,00 kn
III.nagrada: 10.000,00 kn

1.10.

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIM JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA
SUKLADNO ČLANKU 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI
Nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja definirani člankom 13. stavak 2.
Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13) ili povezane osobe predstavnika naručitelja definirane
člankom 13. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi u sukobu interesa sukladno članku 13. Zakona o javnoj
nabavi.

1.11.

PREDMET NATJEČAJA
Izrada umjetničkog rješenja Spomenika braniteljima Domovinskog rata u gradu Crikvenici
Oznaka i naziv iz Jedinstvenog rječnika javne nabave
CPV: 92312000-1 Umjetničke usluge
Materijal spomenika: nije određen, prema odabiru autora.
Visina: najviša dozvoljena visina spomenika i postamenta zajedno je 3 m, površina obuhvata unutar 50m²,
a samog spomenika s prilazom 16m².

1.12.

ROK ZA PREDAJU NATJEČAJNOG RADA:
30.03.2016. u 12:00 sati

1.13.

MJESTO IZVOĐENJA USLUGE:
Crikvenica, Park palih za domovinu.

1.14.

KOLIČINA PREDMETA NATJEČAJA:
jedno umjetničko rješenje Spomenika braniteljima Domovinskog rata u gradu Crikvenici.

1.15.

OBJAVA NATJEČAJA I REZULTATA:
Cjelokupni tekst natječaja objavljen je na internetskoj stranici Grada Crikvenice (www.crikvenica.hr) i u
Elektroničkom oglasniku javne nabave u „Narodnim novinama“ (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).
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2. DOKUMENTACIJA
Naručitelj natječaja stavlja natjecateljima na raspolaganje sljedeću dokumentaciju:
UVJETI NATJEČAJA (dio A)
PROGRAM NATJEČAJA (dio B)
OBRASCI (dio C)
FOTOGRAFIJE LOKACIJE (ortofoto)

3. OCJENJIVAČKI SUD
Za ocjenu radova imenovan je Ocjenjivački sud u sastavu sedam (7) članova:
1. mr.sc. Daina Glavočić, povjesničarka umjetnosti,
2. Branka Arh, povjesničarka umjetnosti
3. Lovorko Gržac, ing., predsjednik Gradskog vijeća,
4. Silvija Huljina, prof. povijesti umjetnosti,
5. Vjekoslava Glavan, d.i.a.
6. Davor Pavičić, predstavnik HVIDR-e,
7. Suzana Kljuš, prof. likovne kulture.
Tehnička komisija:
1. Ivona Matošić, mag.iur.
2. Melanija Milat-Ružić, dipl.iur.
Tajnik natječaja:
1. Martina Tomašić Smoljan, dipl.oec.
Nakon završetka rada, Ocjenjivački sud i Tehnička komisija obvezni su izraditi i Naručitelju predati potpisano
Izvješće.

4. ROKOVI
4.1. Početak natječaja:
početak natječaja smatra se dan objave natječajne dokumentacije u Elektroničkom oglasniku javne nabave
u Narodnim novinama.
4.2. Preuzimanje materijala
Uvjeti, Program natječaja i podloge natjecateljima se stavljaju na raspolaganje elektroničkim putem, na
stranici www.crikvenica.hr i u EOJN (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).
4.3. Postavljanje pitanja
Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između javnog naručitelja i gospodarskih subjekata
može se obavljati poštanskom pošiljkom, telefaksom, elektroničkim sredstvima u skladu sa člankom 54.
stavcima 3. do 7. Zakona o javnoj nabavi, ili kombinacijom tih sredstava. Dopisi obvezno moraju biti
potpisani i moraju sadržavati podatke o gospodarskom subjektu koji ih dostavlja (adresa, brojevi
telefona i telefaksa, e-mail adresa).
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Za vrijeme roka za dostavu natječajnih radova gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i
izmjene vezane za dokumentaciju iz članka 31. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi, a javni naručitelj
dužan je odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i
osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva.
Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor staviti na
raspolaganje najkasnije tijekom ČETVRTOG dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda.
Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom ŠESTOG dana prije dana u kojem
ističe rok za dostavu ponuda.
4.4. Rok predaje natječajnih radova
Natječajni radovi zaprimaju se do 30.03.2016. do 12:00 sati u Gradskoj upravi Grada Crikvenice, bez
obzira na način dostave.
4.5. Rad Ocjenjivačkog suda i Odluka
Ocjenjivački sud završit će s radom u roku od najkasnije 20 (dvadeset) dana po završetku natječaja.
Ocjenjivački sud dostavlja Naručitelju Izvješće kojim odabire i rangira nagrađene radove.
Temeljem Izvješća Ocjenjivačkog suda, Naručitelj donosi Odluku o odabiru u roku od 15 (petnaest) dana
od dana uredno zaprimljenog Izvješća Ocjenjivačkog suda. Naručitelj se obvezuje sklopiti ugovor o
stvaranju spomenika s autorom prvonagrađenog rada prema Izvješću Ocjenjivačkog suda.
4.6. Rezultati natječaja
Rezultati natječaja bit će objavljeni u Elektroničkom oglasniku javne nabave najkasnije osam (8) dana od
donošenja Odluke o odabiru.
4.7. Izvođenje spomenika
Izvođenje spomenika očekuje se u 2016., a rok za izvedbu definirat će se pregovaračkim postupkom s
prvonagrađenim autorom.
4.8. Izložba
Izložba natječajnih radova održat će se po donošenju Odluke o odabiru u Crikvenici. O datumu i prostoru
održavanja izložbe natjecatelji će biti obaviješteni, a obavijest će biti objavljena i na web stranici
www.crikvenica.hr
4.9. Preuzimanje radova:
Radove koji nisu nagrađeni, natjecatelji su dužni preuzeti u roku od petnaest (15) dana od datuma
Obavijesti o preuzimanju radova. Nakon ovog roka, Naručitelj ne odgovara za radove.

5. KRITERIJI
Pored usklađenosti rada s Uvjetima natječaja, pri ocjenjivanju radova Ocjenjivački sud će vrednovati:
- umjetničku vrijednost djela,
- oblikovne, simboličke i estetske kvalitete spomenika,
- prostorni koncept spomenika,
- simboličku vrijednost djela: jasna sugestija žrtve i pobjede u Domovinskom ratu i jasna sugestija simbola
hrvatske državnosti;
- primjerenost i jasnoću prikaza zamisli;
- atraktivnost rješenja.

6. ODABIR I NAGRADE
6.1. Ako do određenog roka pristigne najmanje pet (5) radova koji su stručno izrađeni te odgovaraju
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Uvjetima natječaja, Ocjenjivački sud predviđa odabrati najmanje prvu (1.), drugu (2.) i treću (3.) nagradu u
neto iznosu i rasporedu kako slijedi:
Prva (1.) nagrada: 25.000,00 kn
Druga (2.) nagrada: 15.000,00 kn
Treća (3.) nagrada: 10.000,00 kn
6.2. Ako stigne manji broj radova, Ocjenjivački sud može odlučiti o proporcionalnom smanjenju broja i
fonda nagrada.
6.3. Ocjenjivački sud može pojedinim radovima dodijeliti pisano priznanje.
6.4. Naručitelj s prvonagrađenim autorom sklapa Ugovor o stvaranju autorskog djela po narudžbi. Ugovor s
odabranim autorom sklopit će se sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

7. OBAVEZNI SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA
Natjecatelj prema Programu i Uvjetima natječaja izrađuje rješenje koje obavezno sadrži sljedeće:
7.1. Model
Potrebno je dostaviti jedan (1) trodimenzionalni model:
- idejno rješenje spomenika s postamentom do najviše 3 m visine.
Materijal za izradu modela određuje autor.
7.2. Elaborat
Obavezni elaborat uz model treba sadržavati:
a) Tekstualno obrazloženje (najviše 5 kartica teksta)
- obrazloženje ponuđenog rješenja u odnosu na zadanu temu;
- detaljni tehnički opis skulpture i postamenta;
- opis materijala;
- prijedlog osvjetljenja i izmještanja pojedinih elemenata koji se trenutno nalaze na lokaciji (nije obavezno)
b) Grafičke privitke:
- simulacija spomenika u prostoru (AutoCAD, crtež, skica, foto-montaža, kolaž ili sl.);
- prikaz detalja potrebnih za razumijevanje natječajnog rada;
- skice ili fotografije modela rješenja.
c) Troškovnik
Potrebno je dostaviti realan troškovnik realizacije spomenika prema obrascu C.5.

8. OBAVEZNA OPREMA NATJEČAJNOG RADA
8.1.
8.2.

Elaborat (7.2.) treba biti uvezan u formatu A4 u sedam (7) primjeraka. Uz tekstualni dio treba
priložiti popis svih privitaka natječajnog elaborata.
Svi grafički (preporuka PDF format) i tekstualni (preporuka Word) privitci predaju se i na CD-ROM
mediju, zatvorenom u tvrdi omot u jednom (1) primjerku.
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8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Natječajni rad (model i elaborat), kao anonimni, predaje se u zapečaćenom omotu bez oznaka, uz
tri (3) zapečaćene, neprozirne omotnice označene naslovima “A - AUTOR”, “B - ADRESA ZA
OBAVIJEST”, i “C - OSOBA OVLAŠTENA ZA IZVOĐENJE SPOMENIKA”.
Natječajni rad (model i elaborat), zajedno s omotnicama, dostavlja se u jednoj zatvorenoj pošiljci.
Zatvorenu cjelovitu pošiljku s natječajnim radom i tri neprozirne omotnice potrebno je nasloviti na
službenu adresu „Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica“, s naznakom:
“Natječaj Crikvenica, ne otvarati”.
Pošiljka i svi prilozi dostavljaju se bez imena, šifre, potpisa ili bilo kojeg prepoznatljivog znaka i
slično. Radovi će pri otvaranju službeno biti označeni šifrom. Broj pod kojim je natječajni rad
zaprimljen nije šifra rada.

8.7. OBAVEZNI PRIVITCI UZ NATJEČAJNI RAD:
a) Omotnica A s natpisom “AUTOR” (Prilog C.2.) sadrži:
Izjavu natjecatelja u kojoj se navode imena i adrese autora natječajnog rada te suradnika i
stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada (ako je primjenjivo).
Pravne osobe i partnerstva moraju uz navedeno navesti i opunomoćenika u zastupanju. Izjavu
potpisuju svi autori, a u slučaju pravne osobe ili partnerstva, barem opunomoćenik.
Uz navedenu Izjavu, omotnica A s natpisom “AUTOR” sadrži sljedeće podatke:
Za isplatu pojedincima:
- Ime i prezime autora
- Adresa autora
- E-mail (ako je primjenjivo) i telefonski broj autora
- OIB autora
- IBAN žiro-računa s naznakom banke autora
- Informaciju o mirovinskom fondu (MIO I ili MIO I+II)
- Informaciju je li autor kao fizička osoba obveznik PDV-a
- Izjavu o raspodjeli nagrade u postocima vlastoručno potpisanu od svih autora
pojedinog natječajnog rada, te suradnika i stručnjaka (ukoliko je primjenjivo)
Za isplatu pravnoj osobi:
- Ime i prezime autora
- Adresa autora
- E-mail (ako je primjenjivo) i telefonski broj autora
- Naziv pravne osobe
- OIB pravne osobe
- IBAN žiro-računa s naznakom banke pravne osobe
- Informaciju je li pravna osoba obveznik PDV-a
- Izjavu autora o isplati honorara na žiro račun pravne osobe, potpisana od svih autora
b) Omotnica B s natpisom “ADRESA ZA OBAVIJEST” (prilog C.3.) sadrži:
- Ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail (ako je primjenjivo) kontakt osobe u vezi povrata rada i za dostavu
obavijesti
- Izjavu 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
c) Omotnica C s natpisom „OSOBA OVLAŠTENA ZA IZVOĐENJE SPOMENIKA” sadrži:
- Osnovni podaci o autoru spomenika za čiju je izradu nužno autorsko oblikovanje – ime i prezime, OIB, broj
telefona, adresa (Prilog C.4.)
- Dokaze za „osobu ovlaštenu za izvođenje spomenika” s kojim se potpisuje ugovor o stvaranju autorskog djela po
narudžbi temeljem Pregovaračkog postupka bez prethodne objave, a koji su navedeni pod točkama 9.1., 9.2. i 9.3.
NAPOMENE:
Ocjenjivački sud razmatra natječajne radove i donosi odluku o rangiranju radova poštujući anonimnost natjecatelja
te isključivo na temelju kriterija navedenih pod točkom 5. Omotnice A, B i C se otvaraju nakon što Ocjenjivački sud
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donese odluku o rangiranju radova. Ovlaštene osobe Naručitelja i Tehnička komisija otvaraju omotnice i
provjeravaju svu pristiglu dokumentaciju traženu u Uvjetima natječaja. Svi natjecatelji koji ne ispunjavaju tražene
uvjete isključuju se iz natječaja. Ovlaštene osobe Naručitelja i Tehnička komisija izvješćuju Ocjenjivački sud o
ispunjenju uvjeta natječaja. Zaključno, uzimajući u obzir ispunjenje svih uvjeta natječaja, Ocjenjivački sud dodjeljuje
nagrade prema prethodno obavljenom rangiranju.

9. RAZLOZI ISKLJUČENJA, ODREDBE O SPOSOBNOSTI I OBAVEZNI DOKUMENTI
Natjecatelji dokazuju da ne postoje razlozi isključenja dostavom slijedeće dokumentacije koja je sastavni dio
omotnice C „Osoba ovlaštena za izvođenje spomenika“:
9.1.

Dokaz o nepostojanju obaveznog razloga za isključenje
a) Ponuditelj je dužan dostaviti dokaz o nekažnjavanju, odnosno dostaviti izjavu osobe po zakonu
ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od
dana početka postupka javne nabave, a mora biti potpisana od strane odgovorne osobe i ovjerena
pečatom/štambiljem. Izjavljuje se da gospodarski subjekt ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje
gospodarskog subjekta nije pravomoćno osuđena za bilo koje od kaznenih djela iz članka 67. stavak 1.,
točke 1. a) i b) Zakona o javnoj nabavi, odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države
sjedišta gospodarskog subjekta ili države čiji je državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje
gospodarskog subjekta (obrazac izjave u prilogu Općih uvjeta).
Naručitelj 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 natjecatelja,
ponuditelja ili osobu po zakonu ovlaštenu za zastupanje gospodarskog subjekta zatražiti izdavanje potvrde
o činjenicama o kojima to tijelo vodi službenu evidenciju.
Ako Naručitelj nije u mogućnosti pribaviti potvrdu, radi provjere okolnosti iz ove točke, može od natjecatelja
ili ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostavi važeći:
- 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
- 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
- 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, ako se u državi
sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno u državi čiji je ta osoba državljanin ne izdaju dokumenti iz članka
67. stavka 5. točke 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi ili oni ne obuhvaćaju sva kaznena djela iz članka 67.
stavka 1. točke 1. Zakona o javnoj nabavi.
DOSTAVLJA SE: Izjava osobe po zakonu ovlaštene za zastupanje gospodarskog subjekta. Izjava o
nekažnjavanju ne smije biti starija od tri mjeseca (Prilog C.1.) računajući od dana početka postupka javne
nabave (početak postupka javne nabave je dan slanja poziva na natječaj u Elektronički oglasnik javne
nabave RH), a mora biti potpisana od strane odgovorne osobe i ovjerena pečatom (ako je primjenjivo). Nije
potrebna ovjera kod javnog bilježnika.
b) Potvrda Porezne uprave o stanju duga, kojom se dokazuje da je ponuditelj 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: Potvrda nadležne porezne uprave o stanju duga ili važeći jednakovrijedni dokument
nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta ako se ne izdaje gore navedena potvrda, ili izjava
pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog
subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela
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u državi sjedišta gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, ako se u državi
sjedišta gospodarskog subjekta ne izdaje gore navedena potvrda ili jednakovrijedni dokument. Potvrda ili
izjava ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka javne nabave (početak
postupka javne nabave je dan slanja poziva na natječaj u Elektronički oglasnik javne nabave RH)
U slučaju zajednice ponuditelja, dokazi o nepostojanju razloga za isključenje utvrđuju se za sve članove
zajednice pojedinačno.
9.2. Dokaz pravne i poslovne sposobnosti
a) Izvod iz sudskog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta
gospodarskog subjekta.
U slučaju zajednice ponuditelja ili natjecatelja, okolnosti iz ove točke utvrđuju se za sve članove zajednice
pojedinačno.
DOSTAVLJA SE: Izvod iz sudskog, strukovnog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra, ako se
on ne izdaje u državi sjedišta gospodarskog subjekta, može se koristiti izjava s ovjerom potpisa kod
nadležnog tijela (javnobilježnička ovjera ili ovjera mjerodavnog tijela države sjedišta ponuditelja). Izvod ili
izjava ne smiju biti stariji od 3 (tri) mjeseca od dana početka postupka javne nabave (početak postupka
javne nabave je dan slanja poziva na natječaj u Elektronički oglasnik javne nabave RH). Ako nije
primjenjivo, dostavlja se dokaz o članstvu u Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika ili
strukovnoj organizaciji (npr. HDLU).
b) Ovlaštenje ili članstvo u određenoj organizaciji kako bi ponuditelj mogao izvršiti određeni ugovor
u državi svog sjedišta.
DOSTAVLJA SE: Dokaz o članstvu u strukovnoj organizaciji (npr. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika,
odnosno Hrvatska komora arhitekata, i sl. – ovisno što je primjenjivo za natjecatelja) kojim se dokazuje da
ponuditelj i/ili njegov podizvoditelj posjeduje važeće ovlaštenje kako bi mogao izvršiti predmet nabave,
odnosno ugovor.
9.3. Dokaz tehničke i stručne sposobnosti
DOSTAVLJA SE dokaz o sljedećem:
Umjetnici koju su realizirali najmanje tri (3) skulpture u javnom prostoru:
-dokumentacija temeljem koje je vidljivo da su realizirali 3 skulpture u javnom prostoru (npr. Odluka općine
/ grada / županije / crkvene vlasti i sl. o realizaciji skulpture ili natječajna dokumentacija);
ili
Umjetnici sa završenom Likovnom akademijom: preslika diplome na hrvatskom jeziku;
ili
Umjetnici s referentnom umjetničkom djelatnošću: dokaz o održavanju najmanje 2 (dvije) samostalne ili 3
(tri) grupne izložbe u posljednje 3 (tri) godine u priznatim galerijskim prostorima u Republici Hrvatskoj
prema listi HZSU.
NAPOMENE:
Svi dokazi, sukladno čl. 67. do 74. Zakona o javnoj nabavi mogu se priložiti u izvorniku, u ovjerenoj ili
neovjerenoj preslici i svi dokazi moraju biti na hrvatskom jeziku ili prevedeni na hrvatski jezik od strane
ovlaštenog prevoditelja. Naručitelj može izvršiti provjeru ponuditelja (natjecatelja) sukladno članku 95.
Zakona o javnoj nabavi.
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10. ZAVRŠNE ODREDBE
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.

10.9.
10.10.
10.11.
10.12.
10.13.

Predajom rada autor pristaje na uvjete natječaja, na javno izlaganje te publiciranje rada. Natjecatelj je za
sve vrijeme natječaja dužan držati rad anonimnim, do objave rezultata natječaja.
Svaki natjecatelj može se natjecati s jednim radom koji se predaje bez imena i šifre.
Naručitelj zadržava pravo poništiti natječaj ukoliko Ocjenjivački sud odluči da niti jedan rad ne udovoljava
kriterijima Naručitelja. U tom slučaju, neće se održati izložba natječajnih radova niti će se dodijeliti nagrade.
Iz natječaja će se isključiti radovi:
- predani nakon roka navedenog pod točkom 4.4.
- koji ne sadrže sve navedeno pod točkama 7.-9.
Natjecatelj je autor natječajnog rada i pridržava sva autorska prava. Autor jamči da je njegovo djelo
originalni autorski rad. Dodjelom nagrade natječajnom radu, Naručitelj stječe vlasništvo nad tim primjerkom
rada (model i elaborat).
Naručitelj stječe isključivo pravo na korištenje autorskog djela za natječajem raspisanu svrhu. Naručitelj se
obvezuje isticati ime autora u svim objavama i prikazima odabranog natječajnog rada.
Ocjenjivački sud je neovisan te poštuje načelo anonimnosti pri ocjenjivanju radova, a obvezan je u sklopu
Izvješća o radu donijeti odluku o nagrađenim radovima isključivo na temelju kriterija za ocjenjivanje
navedenih u objavi i ostalih uvjeta navedenih u natječajnoj dokumentaciji.
Ocjenjivački sud dužan je sastaviti Izvješće o radu u kojem mora ocijeniti odnosno obrazložiti svaki
natječajni rad (u slučaju dodjela nagrada) odnosno dati generalni komentar na sve radove (u slučaju
poništenja natječaja). U Izvješće se unose napomene i preporuke Ocjenjivačkog suda. Izvješće potpisuju
svi članovi Ocjenjivačkog suda. Izvješće se dostavlja Naručitelju na daljnje postupanje.
Naručitelj će izradu spomenika koja slijedi nakon završetka natječaja povjeriti autoru prvonagrađenog rada,
a koji stječe pravo izvođenja spomenika, odnosno pravo ugovaranja pregovaračkim postupkom javne
nabave bez prethodne objave, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.
Odabrani autor te Naručitelj natječaja dužni su postupati u skladu sa zaključcima i preporukama
Ocjenjivačkog suda, a u svezi daljnje razrade rješenja odabranog za izvođenje.
Naručitelj ne odgovara za oštećenja natječajnih radova nastalih redovitim radom Ocjenjivačkog suda te
postavljanjem natječajnih radova na izložbi.
Ovaj natječaj raspisan je u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i pravilima struke koji nisu u suprotnosti sa
Zakonom o javnoj nabavi kojeg su se svi sudionici natječaja obvezni pridržavati.
Žalbeni postupak provodi su sukladno čl. 153. Zakona o javnoj nabavi. Protekom roka mirovanja koji iznosi
deset dana od dana dostave Odluke o odabiru, ako nije pokrenut postupak pravne zaštite, odnosno,
dostavom Odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kojom se žalba odbacuje ili odbija,
odluka o dodjeli nagrada i nedopustivosti sudjelovanja u pregovaračkom postupku postaje izvršna.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji (Koturaška cesta 43/4, 10000 Zagreb), a predaje Naručitelju u pisanom
obliku izravno ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Jedan primjerak žalbe se istodobno podnosi
Državnoj komisiji.
Žalba se izjavljuje u roku od deset dana od dana:
- objave poziva na nadmetanje u odnosu na sadržaj poziva na nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje,
te dodatne dokumentacije ako postoji,
- objave izmjene dokumentacije za nadmetanje u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,
- otvaranja ponuda na postupak otvaranja ponuda,
- primitka Odluke o odabiru ili Odluke o poništenju u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira
ponuda odnosno razloge poništenja.
Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno odredbi
gore navedenim odredbama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.
10.14. Natječaj se provodi na hrvatskom jeziku.
10.15. Svi sporovi koji bi mogli nastati iz ovog Natječaja prvenstveno će se rješavati dogovorom ili arbitražom, a u
slučaju da ne dođe do dogovora ugovaraju nadležnost suda koji je stvarno i mjesno nadležan za Grad
Crikvenicu.
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B - PROGRAM NATJEČAJA
1. PROJEKTNI ZADATAK
Grad Crikvenica raspisuje natječaj za izradu umjetničkog rješenja Spomenika braniteljima Domovinskog rata.
Domovinski rat je bio obrambeno-oslobodilački rat za neovisnost i cjelovitost Republike Hrvatske. Neupitan je značaj
trajnog obilježavanja borbe hrvatskog naroda za slobodu i neovisnost domovine, te slavljenje dana pobjede i
domovinske zahvalnosti, a sukladno tome i važnost postave Spomenika braniteljima u Domovinskom ratu kao
potvrde odlučnosti i sposobnosti u očuvanju neovisnosti te privrženosti naše zemlje demokratskim načelima, miru i
suradnji sa drugim narodima i državama.
U ratu je poginulo preko 21.000 ljudi. Ratom i ratnim razaranjem bilo je obuhvaćeno 54% hrvatskog teritorija, na
kojem je živjelo 36% hrvatskog stanovništva. Primorsko-goranska županija manjim dijelom je bila zahvaćena u
Domovinskom ratu, a od posebnog je značaja vojno-redarstvena operacija Oluja iz 1995. koja je označila
prekretnicu rata i navijestila kraj rata u Republici Hrvatskoj.
Grad Crikvenica odlučio je podići spomenik, znak na sjećanje u prostoru na pobjedu i sve branitelje Domovinskog
rata. Na izabranoj lokaciji želi se omogućiti postavljanje spomenika koji će na prikladan način, čitak svakom čovjeku,
sugerirati žrtvu i pobjedu u Domovinskom ratu u znak sjećanja svih poginulih branitelja koji su izborili slobodu
hrvatskog naroda. Spomenik treba sadržavati i simbole državnosti. Lokacija se smatra prikladnom za obilježje
ovakvog značaja jer se nalazi na potezu središnje gradske osi, neposredno pored glavnog trga u Crikvenici.
Spomenik treba zadovoljavati suvremene likovne kriterije, biti izraz umjetničke mašte i stvaralačke domišljatosti te
imati utjecaj na život zajednice u ambijentalnom i estetskom smislu. Omogućava se primjena svih načina
izražavanja, od oblikovnog do pisane riječi.
Autor samostalno predlaže materijal izrade spomenika i postamenta uzimajući u obzir raspoloživi proračun od
238.000,00 kn (bez PDV-a) što uključuje autorski honorar i produkciju spomenika.
Maksimalna visina spomenika je 3m, a autor samostalno predlaže visinu spomenika i postamenta. Površina
obuhvata unutar 50m2, a samog spomenika s prilazom 16m2.
Autor može sugerirati rasvjetu spomenika, te izmještaj pojedinih elemenata koji se trenutno nalaze na lokaciji
(tabla/putokaz, drveće, ulična rasvjeta). Navedene prostorne intervencije potrebno je navesti u tekstualnom
obrazloženju i vizualizaciji skulpture u prostoru u grafičkim prilozima.
2. OPIS ODABRANE LOKACIJE
Spomenik braniteljima Domovinskog rata postavit će se u dijelu Parka palih za Domovinu u Crikvenici.
Spomenik će se postaviti na zelenoj površini koja je trenutno omeđena velom paladom i jednom prometnicom. Autor
može predložiti premještaj drveća, ulične lampe i putokaza. Šaht nije moguće izmjestiti i potrebno je predvidjeti
rješenje odnosno poziciju rješenja koja ne zatvara šaht.
Predviđeno je da vodeća strana spomenika gleda prema moru, a sugerira se da spomenik bude uočljiv sa svih
strana.

12

C. OBRASCI
Prilog C.1.
Izjava o nepostojanju okolnosti za isključenje iz članka 67. stavak 1. točka 1.
Zakona o javnoj nabavi (Izjava o nekažnjavanju)
Sukladno članku 67. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11, 83/13, 143/13) dajem
IZJAVU
kojom
ja,
__________________________________________________________________________________________
(ime i prezime, OIB i datum rođenja ovlaštene osobe)
kao
ovlaštena
osoba
za
______________________________________________________________________
(naziv i sjedište ponuditelja)

zastupanje

__________________________________________________________________________________________
pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da protiv mene osobno niti protiv prethodno navedenog
gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda 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.), 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 (»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.).
M. P.
(Mjesto i datum)

(Čitko ime i prezime
ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta)

(Vlastoručni potpis
ovlaštene osobe
gospodarskog subjekta)
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Prilog C.2.
OBRAZAC ZA OMOTNICU A - “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 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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Prilog C.3.
OBRAZAC ZA OMOTNICU B – “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 C.4.
OBRAZAC ZA OMOTNICU C – “OSOBA OVLAŠTENA ZA IZVOĐENJE SPOMENIKA”

IME I PREZIME (SVIH) AUTORA
1. ……………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………….
OIB (SVIH) AUTORA
1. ……………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………….
SLUŽBENA ADRESA (SVIH) AUTORA:
1. ……………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………….
E-MAIL I TELEFON ZA KONTAKT (SVIH) AUTORA:
1. ……………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………….

Vlastoručni potpis (svih) autora:
1. ……………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………….

Obavezni prilozi: vidi točke 9.1., 9.2. i 9.3. Uvjeta Natječaja.
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Prilog C.5.

TROŠKOVNIK

a) Produkcija spomenika:
Bez PDV-a:
S PDV-om:

b) Honorar autoru spomenika:
Bez PDV-a:
S PDV-om:

c) Ostali troškovi (specificirati koji):
Bez PDV-a:
S PDV-om:

UKUPNO:
Bez PDV-a:
S PDV-om:

Napomena: Potrebno je dostaviti realan troškovnik realizacije spomenika. Dostavljeni troškovnik nije obvezujući za
Naručitelja; Naručitelj u pregovaračkom postupku s odabranim autorom dogovara konačni trošak svih stavki i
honorar za realizaciju spomenika. Ukupno raspoloživo za cjelokupan trošak honorara i produkcije spomenika iznosi
238.000,00 kn (bez PDVa).
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