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Općina Tisno objavljuje
NATJEČAJ
za izradu idejnog rješenja spomenika poginulim tišnjanskim vatrogascima u Tisnom
1.OPĆI UVJETI NATJEČAJA
1.1.RASPISIVAČ ; ORGANIZATOR I PROVODITELJ natječaja je OPĆINA TISNO , Uska
ulica i , Tisno, koju zastupa načelnik.
1.2.VRSTA NATJEČAJA
Javni, otvoreni u jednom stupnju i anonimni.
2.PREDMET NATJEČAJA/OPIS PROJEKTA:
Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 110/07 i 125/08) provodi
se OTVORENI, ANONIMNI i POZIVNI NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja spomenika
poginulim tišnjanskim vatrogascima u Tisnom – model spomenika i idejno rješenje uređenja
pripadajućeg prostora s ocjenom ukupnih troškova.
3.NAČIN POSTUPANJA OCJENJIVAČKOG SUDA:
Svrha i temeljni je cilj natječaja dobiti sadržajno i likovno najprihvatljiviji prijedlog jer postupak
natječaja osigurava mogućnost izbora među više prijedloga.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i
fizičke osobe – hrvatski državljani.
Svaki natjecatelj može predložiti samo jedno idejno rješenje
Postupak natječaja i ocjenu radova provodit će Ocjenjivački sud u sastavu:
1. Ive Šimat Banov, povjesničar umjetnosti
2. Gustav Červar, arhitekt
3. Joško Ćuzela, povjesničar umjetnosti
4. Antonija Modrušan, akademska slikarica
5. Dinko Stančić, Općina Tisno
Ocjenjivački sud odlučuje samo u punom sastavu i natpolovičnom većinom.
Ocjenjivat će se samo autori čiji radovi budu dostavljeni do zadanog roka i ispune sve uvjete
ovog natječaja.
Članovi ocjenjivačkog suda i njihovi bliski srodnici i suradnici ne mogu svojim radom
sudjelovati na ovom natječaju.
Svaki autor može na natječaju sudjelovati samo s jednim radom.
Ocjenjivački sud završit će odabir radova trideset (30) dana po predaji radova.
4. NOVČANE NAGRADE, UVJETI I NAČIN PLAĆANJA:

Ocjenjivački sud će izabrati tri najuspješnija rada i dodijeliti im nagrade u neto iznosu:
1. nagrada 35.000 kuna
2. nagrada 20.000 kuna
3. nagrada 10.000 kuna
Naručitelj će nagrade isplatiti u roku od 30 dana od dana donošenja odluke Ocjenjivačkog suda
o odabiru.
Ukoliko niti jedan od prispjelih natječajnih radova ne zadovolji kriterije Ocjenjivačkog suda,
Ocjenjivački suda ima pravo ne dodijeliti niti jednu nagradu i poništiti natječaj.
Realizacija spomenika, u rokovima koji će zavisiti o raspoloživosti financijskih sredstava, bit će
povjerena autoru prvonagrađenog rada. Prvonagrađeni se rad ne vraća autoru nego u
materijalnom smislu postaje vlasništvo Općine Tisno. Autor na svoj rad i dalje zadržava sva
autorska prava.
5. POVRAT DOKUMENTACIJE:
Predajom rada autor pristaje na sve uvjete natječaja, na javno izlaganje i publiciranje rada.
Sve radove, osim nagrađenih, nakon prigodne izložbe i javnog izlaganja autori su u roku od 30
dana dužni preuzeti u Općini Tisno. Nakon toga roka naručitelj ne odgovara za radove.
6. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE:
Ocjenjivački sud, vrednujući autorske domete idejnog rješenja, rukovodit će se ovim kriterijima:
- primjerenost ideje – koliko likovni sadržaj prijedloga "pogađa" događaj koji se
komemorira.
Naime, očekivati je da likovni atributi spomenika već pri prvom susretu podsjete, i na
stanovit način asociraju, na "kornatsku tragediju",
- kako se ovim spomenikom, posebno, komemoriraju tišnjanske žrtve, naši sumještani, to
je očekivati da likovno rješenje izrazi i taj atribut. Ovaj kriterij, kao i onaj prethodni ne
upućuje na bilo kakav unaprijed zadan oblik ili likovni izraz,
- jasnoća ideje i likovnog govora,
- prostorni koncept spomenika i urbani kontekst – odnos spomenika i zadanog šireg
prostora,
- oblikovni i "estetski" dometi spomeničkog prijedloga,
- atraktivnost rješenja,
- spomenički sklop u "noćnom životu". Imajući u vidu turističku atraktivnost Tisnog i
tišnjanskog kraja spomenik će "živjeti" i noću tijekom cijele ljetne sezone pa je neophodno
riješiti i taj aspekt prezentacije,
- cijena spomenika i izazvanog uređenja prostora
Redoslijed navedenih kriterija istovremeno je i redoslijed "po važnosti", međutim, naravno je da
svaki od kriterija nema jednaku važnost (težinu) i da je konačna ocjena rada svojevrsni
ponderirani zbir pojedinačnih ocjena.
7. SADRŽAJ NATJEČAJNOG RADA:
Natječajni rad (idejno rješenje spomenika) sastoji se od:
1. modela spomenika i
2. nacrta uređenja pripadajućeg prostora
Idejno rješenje spomenika (spomeničke plastike) obvezno se prikazuje modelom u prikladnom
mjerilu. Obvezno je priložiti i barem 4 fotografije (veličine A4) modela – svaka iz drugog
rakursa.
Nacrt uređenja pripadajućeg prostora sastoji se od: tlocrta i barem 2 presjeka. Nacrt se izrađuje u
mjerilu 1:200. Obvezno je priložiti i fotomontažu spomenika u prostoru.
Natječajni rad potrebno je opremiti i pisanim OBRAZLOŽENJEM koje obuhvaća:

- obrazloženje osnovne zamisli spomenika
- obrazloženje zamisli uređenja prostora
- ocjena cijene izvedbe – spomenik i pripadajući prostor.
8. OBLIK PONUDE:
Ponuda se podnosi u jednom paketu i sastoji se od:
1. Zatvorene kuverte s popunjenim obrascem ponude, u originalu, kojoj su priloženi svi
traženi dokazi o sposobnosti. Ponuda mora biti uvezana u cjelinu na način da se
onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude:
Popunjeni obrazac ponude, u originalu, kojem su priložene sve tražene izjave i dokazi o
sposobnosti dostavljaju se prema ovom redoslijedu:
A/ PONUDA, obrazac kojeg treba ispuniti i potpisati/pečatirati
B/ IZJAVA O PRIHVAĆANJU SVIH UVJETA NATJEČAJA, ispuniti i potpisati/pečatirati
C/ IZJAVA O PRIJELAZU PRVONAGRAĐENOG RADA U VLASNIŠTVO
NARUČITELJA, ispuniti i potpisati/pečatirati
Iza navedenih obrazaca:
D/ DOKAZ O SPOSOBNOSTI PONUDITELJA - treba priložiti ove dokaze o sposobnosti
ponuditelja:
a/ Izvod iz sudskog registra ili obrtnica za pravne osobe, odnosno, kopija osobne
iskaznice za fizičke osobe
b/ Izjava o nekažnjavanju u svezi sa sudjelovanjem u kriminalnoj organizaciji, korupciji,
prijevari ili pranju novca, ovjerena od nadležnog tijela (odgovorna osoba ponuditelja daje izjavu
za sebe i za pravnu osobu, ako je njen član)
c/ Potvrda porezne uprave o stanju duga, potvrda mjerodavne ustanove mirovinskog i
zdravstvenog osiguranja, izvješće porezne uprave ili jednakovrijedni dokument države sjedišta,
uz uvjet natječaja da ponuditelj nema dugova vezanih za ovu točku (samo za pravne osobe)
Napomena:
Dokazi se prilažu u obliku preslike, a od ponuditelja koji pobijedi na natječaju prije
sklapanja ugovora tražiti će se dostava originala ili ovjerenih preslika.
Ponuda se piše i tiska neizbrisivim otiskom te sa svim izjavama i dokazima mora biti
uvezana u cjelinu i s označenim rednim brojevima stranica.
Oznaka stranice piše se kao redni broj stranice/ukupni broj stranica ponude, a treba
označiti i stranice obrazaca i stranice priloga te ih pokazati u redoslijedu Sadržaja
ponude iz obrasca A – PONUDA
2. Zatvorene kutije ili više kutija sa svim dijelovima prema SADRŽAJU NATJEČAJNOG
RADA.
9. RAZLOZI ZA ISKLJUČENJE:
Naručitelj će isključiti ponuditelja iz sudjelovanja u ovome postupku nabave ako postoje
okolnosti iz članka 84. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 110/07 i 125/08).
Kasnije prispjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Naručitelj zadržava pravo poništenja nadmetanja u skladu s člankom 94. i 95. Zakona o javnoj
nabavi
10.ROKOVI ZA DOSTAVU PONUDA:
Natječajna dokumentacija kao i obrasci izjava iz točke mogu se podići radnim danom od 9,00
do13,00 h do završetka natječaja u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Tisno .

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja i tražiti objašnjenja i podrobnije naputke u svezi s
natječajem u roku od 30 dana od dana početka natječaja, isključivo u pisanom obliku.
Ocjenjivački sud će odgovore na postavljena pitanja svim prijavljenim natjecateljima dostaviti
najkasnije 7 dana od dana zaprimanja upita
Rok za predaju natječajnih radova je 13. svibnja 2010. godine do 14.00 sati (50 kalendarskih
dana od dana objave)
Radovi se predaju u pisarnicu općinske uprave na adresu: OPĆINA TISNO, Uska ulica 1,
22240 Tisno gdje će im naručitelj primitak posvjedočiti potvrdom o primitku.
Natjecatelji koji rad šalju poštom mogu to učiniti do istog datuma i vremena, o čemu treba
brzojavom ili faxom obavijestiti ovlaštenog predstavnika naručitelja. Treba navesti broj pošte i
broj pošiljke pod kojim je zaprimljena.
Ponude se dostavljaju anonimno, u zatvorenoj omotnici/paketu tako da sa svim sastavnim
elementima čine jednu cjelinu, s naznakom:
OPĆINA TISNO
Uska ulica 1
22240 Tisno
NE OTVARATI – Spomenik vatrogascima
Otvaranje ponuda neće biti javno.
11. OSTALE OBAVIJESTI:
Sudionici nadmetanja bit će obaviješteni o odluci i odabiru, odnosno, poništenju nadmetanja u
roku 3 dana od zaključenja rada Ocjenjivačkog suda.
Radi zaštite svojih prava, natjecatelj koji je sudjelovao u postupku nabave može u zakonskom
roku uložiti žalbu Državnoj komisiji i naručitelju na bilo koji dio postupka radi nepravilnosti u
postupku nabave.
Žalba se podnosi u pisanom obliku, Državnoj komisiji i na adresu naručitelja. U žalbi je
potrebno navesti nepravilnosti s obrazloženjem i prijedlog za otklanjanje nepravilnosti.
Sve potrebne informacije natjecatelji mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Tisno svakog radnog dana od 09,00h do 13,00h sati na telefon 022/439-268.
OVLAŠTENI PREDSTAVNIK NARUČITELJA
Načelnik
Ivan Klarin

