ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.
Број:
Датум:

29408/6-08
12.05.2017.

ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН
Назив наручиоца: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
Адреса наручиоца: Његошева бр. 84, Београд
Интернет страница наручиоца: www.beoland.com
Врста наручиоца: Јавна предузећа - локална самоуправа
Назив предмета јавне набавке: Урбанистичко - архитектонски конкурс за шире подручје
Хиподрома, ГО Чукарица.
Предмет јавне набавке: архитектонске услуге; инжењерске услуге; услуге урбанистичког
планирања и пејзажне архитектуре; услуге техничког тестирања и анализа.
Врста поступка јавне набавке: Конкурс за дизајн
Врста предмета јавне набавке: услуге
Редни бр. набавке: K-3/17
Назив и ознака из општег речника набавке: 71200000-0 (архитектонске и сродне
услуге).
Опис конкурса: Oтворени, анкетни, једностепени конкурс за урбанистичко –
aрхитектонско решење ширег подручја Хиподрома.
Опис и захтев у вези дизајна, односно конкурсних радова:
Дефинисан Програмом конкурса, тачка 4. Конкурсни задатак
Начин и рок за предају дизајна, односно конкурсних радова:
Рок за предају радова је
15.09.2017.
до 15,00 часова, без обзира на начин предаје (непосредно или поштом) у
просторијама Удружења архитеката Србије, Београд, Кнеза Милоша 7а/III.
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Напомена о учешћу одређене професије:
Право учешћа на конкурсу, у складу са чл. 28. Правилник о начину и поступку за
расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса („Сл. гласник РС“,
број 31/2015), имају физичка лица са стеченом високом стручном спремом из области
архитектуре без обзира на њихову територијалну припадност и њихове личне особине
или правна лица која именују лице са стеченом високом стручном спремом из области
архитектуре. Учесници конкурса имају слободу да у своје тимове, укључе стручњаке из
других струка који би својим стручним ставовима и знањима допринели унапређењу
конкурсних решења, као и студенте.
Учесник на конкурсу не може бити лице које је непосредно ангажовано на
припреми и спровођењу Конкурса, односно уколико је у сродству или непосредно
сарађује са истим, као ни лице које је у управи или је запослено код органа који
расписује Конкурс.
Критеријум за оцену дизајна, односно конкурсних радова:
Поред поштовања и задовољења услова из програма и конкурсног задатка, те
усклађености конкурсног решења са датим урбанистичким условима и препорукама
Жири ће вредновати конкурсне радове на основу следећих општих критеријума:
 Карактер и квалитет унапређења идентитета и афирмације постојећих вредности
подручја у контексту ширег и непосредног окружења
 Урбанистичко-архитектонско обликовање и амбијенталне карактеристике
конкурсног подручја и каркетристичних целина:
 Однос према непосредном окружењу и контактном подручју
 Однос карактеристичних целина међусобно и према градитељском и
културном наслеђу
 Дистрибуција намена и садржаја у простору, функционалност предложених
решења
 Програмска и тржишна оправданост предложених решења
 Приступ у складу са принципима одрживости (еколошки и енергетски одржива
решења, очување и унапређење квалитета животне средине)
 Спроводљивост решења
 Уверљивост аргументације – јасноћа саопштавања кроз графичке прилоге
Имена чланова жирија:
Председник жирија
Милутин Фолић, дипл. инж. арх., градски урбаниста
Чланови жирија
Небојша Мињевић, дипл. инж. арх. - заменик председника жирија
Братислав Тошковић, дипл. инж. арх.
Василије Милуновић, проф. арх.
Весна Цагић Милошевић, в.проф. арх.
Заменик члана жирија
Милана Јочић, дипл.инж.арх.
2/3

Известиоци
Зорица Покрајац, дипл.инж.арх.
Јелена Ђерић, дипл.инж.арх.
Секретар жирија
Ана Главички, Удружење архитеката Србије
Да ли одлука жирија обавезује наручиоца:
Наручилац ће прихватити сваку одлуку Жирија донесену у складу са ЗЈН,
Правилником и засновану на професионалним и етичким начелима рада.
Број и вредност награда:
Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 6 радова и уколико исти задовољавају
пропозиције конкурса доделиће се следеће награде у укупном износу нето наградног
фонда у износу од 2. 688 000,00 динара, према следећој расподели:
 Прва награда
1 152 000,00 динара
 Друга награда
768 000,00 динара
 Трећа награда
384 000,00 динара
 За 2 откупа
384 000,00 динара
Да ли ће са победником бити закључен уговор:
Конкурс се организује као поступак у којем се исплаћују награде учесницима.
Наручилац нема обавезу ангажовања аутора као вршиоца израде планске и техничке
документације.
Уколико је потребно и уколико постоји обострани интерес, Наручилац може
консултовати ауторе награђених и откупљених радова током даље разраде пројекта,
а аутори ће пружати консултантске услуге у потребној мери. Сваку евентуалну
сарадњу стране ће регулисати посебним уговором.
Oдлуке о избору дизајна биће донета у законском року.
Адреса електронске поште службе задужене за контакт:
Из Дирекције:
konkurshipodrom@beoland.com
Из Удружења архитеката Србије:
Ана Главички, секретар, контакт телефони: 011/32-30-059 и 011/3239-754;
e-mail адреса: sas-dab@eunet.rs
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