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Општина Новаци

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА

Почитувани ,
Договорниот орган Општина Новаци , има потреба од спроведување на постапка конкурс за
избор на идејно решение за подигање на спомен обележје на загинатите војници во Првата
светска војна на т.н Солунски фронт- во с.Брод Општина Новаци – партерно уредување и
подигање на споменик на жртвите изработен од камен ,како дел од постапка со преговарање без
претходно објавување на оглас за доделување на договор за јавна набавка на услуги .
За таа цел , договорниот орган спроведува конкурс за избор на идејно решение , во согласност
со член 21 став 3 и член 105 од Законот за јавните набавки (,,Службен весник на Република
Македонија “ бр 136,/07 , 130/08 , 97/10 ,53/11 ,185/11 , 15/13 , 148/13 , 28/14 ,/43/14 , 130/14 , 180/14,
78/2015 , 192/2015, /27/2016 , и 152/2017) и врз основа на член 11 во врска со член 18 став 3 од
Законот за меморијални споменици и спомен обележјата (,,Службен весник на Република
Македонија” бр.66/04 и 89/08 и Одлука за подигање на спомен обележје на загинатите војници во
Прва светска војна на т.н Солунски фронт бр 14-734/3 од 17.08.2018 за што објави оглас бр. 1/2018
година
Ве молиме да ни го доставите Вашето идејно решние за горенаведениот предмет на конкурсот
најдоцна до 24.09.2018 во 10 часот (по локално време) по пошта на горната адреса или лично
поднесување до архивата на договорниот орган .
Со оваа покана Ви доставуваме конкурсна документација која ги содржи сите информации
кои ќе Ви помогнат за изработка на идејно решение .
Отворањето на идејните решенија нема да биде јавно и ќе се изврши на датум и час
определени како краен рок за поднесување на идејните решенија во просториите на договорниот
орган .

Однапред благодариме за соработката ,

Во Новаци
20.08.2018
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ДЕЛ 1 : Инструкции за учесниците

1.ДОГОВОРЕН ОРГАН
Договорен орган е Општина Новаци со седиште во с.Новаци , контакт телефон 047-203-060 ,
електронска пошта : novacio@t.mk интернет адреса www.opstinanovaci.gov.mk .
Лице за контакт кај договорниот орган е Филип Радевски , телефон 047 -203-060 , електронска
пошта : radevski.f@gmail.com

2.ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ
Предмет на конкурсот е изработка на ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ за подигање
на спомен обележје на загинатите војници во Првата светска војна на т.н Солунски фронт- во
с.Брод Општина Новаци – партерно уредување и подигање на споменик на жртвите изработен
од камен
Детален опис на предметот на конкурсот е даден во прилог на тендерската документација
.Идејното решение , учесникот на конкурсот го изработува согласно проектната задача која е
составен дел на документацијата на конкурсот .

3.ТРОШОЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ
Економскиот оператор ги сноси сите трошоци со подготовка и со доставување на идејното
решение ,а договорниот орган не е одговорен за тие трошоци без оглед на водењето и на исходот од
постапката за избор на идејно решение .
4. КОНКУРСНИ УСЛОВИ
Конкурсот е јавен и анонимен ,а право на учество имаат домашни и странски, физички и
правни лица регистрирани за вршење на дејноста –предмет на конкурсот и домашни и странски
физички лица кои ги исполнуваат условите предвидени во точка 4.1
Учесниците на конкурсот се пријавуваат под шифра
Секој од учесниците има право да учествува со по еден труд
Учесниците на конкурсот со самото поднесување на идејното решение , прифаќаат дека дале
согласнот за откривање на идентитетот на извршениот избор.
Краен рок за поднесување на конкурсните трудови е : 24.09.2018 во 10 часот
Оценувањето на идејните решенија и изборот за награда/откуп поднесени на конкурсот за
избор на идејно решение го врши жири комисијата избрана од Договорниот орган. Жири комисијата
е самостојна во донесувањето на своите одлуки .Изборот на идејните решенија ќе биде објавен
најдоцна во рок од 30 дена од денот на завршувањето на конкурсот . По објавувањето на резултатите
од избраното идејно решение , договорниот орган може јавно да ги изложи пристигнатите трудови .
Трудовите кои нема да бидат наградени /откупени ќе бидат вратени на учесниците по објавувањето
на изборот.Трудовите кои нема да ги содржат елементите опишани во овој конкурс , односно
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некомплетни , ненавремено доставени и не се анонимни , нема да бидат предмет на разгледување од
страна на жири комисијата .
Конкурсните трудови треба да се предадат во плик во затворена обвивка со натпис :Конкурс
број 1/2018 , со ширфа со максимум пет букви и препорака ,,Не отварај”. Потребно е секој прилог да
се нумерира со реден број во долниот десен агол и со истата шифра во горниот десен агол , како и да
се приложи список на прилозите со редниот број .Податоците за авторот треба да се наведат во
посебен затворен плик приложен со трудот со назнака ,,Автор”и назначен со истата шифра
.Податоците за авторот треба да содржат име и презиме на авторот , адреса за коресподенција
,електронска пошта , број на мобилен телефон и име на банката и број на трансакциска сметка /жиро
сметка .
Конкурсните материјали и останатата коресподенција поврзана со конкурсот се пишува на
македонски јазик . Трудовите се предаваат во архивата на Општина Новаци .с.Новаци бб. (Зграда на
општина Новаци)
На конкурсот не може да учествуваат лица кои биле ангажирани во подготовка на
конкурсната документација и спроведување на постапката по конкурсот .
4.1.ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Учесникот на конкурсот во прилог на своето идејно решение задолжително треба да ги
достави следните документи :
А) За физичко лице (Државјанин на РМ)
Да припаѓа на соодветно професионално здружение согласно прописите на земјата каде што е
регистриран
Потврда дека е член на Здружение на ликовни уметници или архитекти
Диплома за завршен факултет за ликовна уметност или факултет за архитектура
Референтна листа : да има изработено најмалку две слични спомен обележја
Б) Доказ за правни лица (домашно правно лице )
Потврда за регистрирана дејност – за вршење на дејноста со предметот на конкурсот или да
припаѓа на соодветно професионално здружение согласно прописите на замејата каде што е
регистриран (потврдата ја издава Централен регистар на РМ).
В)За странско правно или физичко лице : Договорниот орган ги прифаќа сите соодветни
документи каде што правното или физичкото лице е регистрирано , издадени од надлежните органи
на земјата .Доставените документи од странското правно или физичко лице треба да бидат доставени
и во македонски превод.
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5.НАГРАДИ
Договорниот орган ќе додели
-прва награда за избраното најдобро идејно решение во висина од 20.000,00 денари
нето износ
-втора награда во висина од 10.000,00 денари нето износ
- трета награда во висина од 5000,00 денари нето
- Договорниот орган го задржува правото да не ги додели , односно да не иврши откуп
на идејните решенија
Овие награди истовремено ќе представуваат и откуп на авторските права и обештетување на
авторите во целост , а кое идејно решение во целост ги задоволува пропозициите на конкурсот
.Општина Новаци ќе изврши откуп на трудовите кои жири комисијата ќе ги оцени и тоа за
најдоброто идејно решение и за кои ќе изврши рангирање согласно критериумите за оценување .
Со исплата на конкурсните трудови распишувачот на конкурсот се стекнува со право на
употреба на наградениот труд .
Жири комисијата се состои од 7 члена ,а ќе го изврши оценувањето и ќе ги објави резултатите
од конкурсот во рок од 30 дена од денот на завршување на конкурсот.

6.ПРАВНИ , ЕКОНОМСКИ , ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
6.1.Конкурсот за избор на идејно решение е постапка за доделување на договор за јавна
набавка на услуги : ДА
По извршениот избор на најдобро идејно решение Општина Новаци ќе ги додели наградите за
најдобро рангираните учесници согласно одлуките на жири-комисијата
6.2. Пред започнување на постапка на конкурс за избор на идејно решение согласно член 21
став (3) и член 105 став од законот за јавни набавки како посебна постапка за доделување на награди
ќе ги побара следнте документи :
6.2.1. за физичко лице (за домашен државјанин)
-Изјава дека во последните 5 (пет) години не му била изречена правосилна пресуда за
учество во злосторничко здружување ;
-Потврда за платени даноци , придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од
земјата каде економскиот оператор е регистриран ;
-Потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција –забрана
за вршење на професија , дејност или должност , односно привремена забрана за вршење на одделна
дејност ;
-Копија од лична карта ;
6.2.2. за правно лице (за домашно правно лице)
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- Изјава дека на понудувачот во последните 5 години не му била изречена правосилна
пресуда за учество во злосторничка организација , корупција , измама или перење пари.;
-потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
-потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган ;
- потврда за платени даноци и придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од
земјата каде економксиот оператор е регистриран
-потврда од Регистарот за казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му
е изречена споредна казна за забрана за учество на јавен повик , доделување на договори за јавна
набавка и договори за јавно –приватно партнерство .
-потврда од Регистарот за казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му
е изречена трајна или привремена казна за забрана за вршење на дејност
-Потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција –забрана
за вршење на професија , дејност или должност , односно привремена забрана за вршење на одделна
дејност ;
6.2.3. за правно или физичко лице (за странско правно или физичко лице)
Договорниот орган ги прифаќа сите соодветни документи каде што правното или
физичкото лице е регистрирано , издадени од надлежни органи на земјата.Доставените
документи од странското правно или физичко лице е потребно да бидат доставени и во
македонски превод.
6.3.Целосни и детални информации за критриумите што ќе се применуваат за избор на
најдобро рангираното идејно решение
- високо ниво на впечатливост на изразот на споменикот
- конкретна примена на понуденото идејно решение.
7.ПРЕДМЕТ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА КОНКУРСОТ
Предмет на работа представува изработка на идејно решение за подигање на спомен
обележје на загинатите војници во Првата светска војна на т.н Солунски фронт- во с.Брод
Општина Новаци – партерно уредување и подигање на споменик на жртвите изработен од
камен
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8. ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
За идејно решение за подигање на спомен обележје на загинатите војници во Првата светска војна на
т.н Солунски фронт- во с.Брод Општина Новаци – партерно уредување и подигање на споменик на
жртвите изработен од камен
Проектаната програма треба да обезбеди изработка на проект според насловот со чија реализација ќе
биде дообликуван на високо естетско уметничко ниво просторот на дел од КП 3557/1 дел од КП 2214 КО
Брод во село Брод
На тој начин ќе се пополни празнината во одбележувањето на важни настани од историјата на
Македонија, кои се дел од пошироката европска историја, а истовремено ќе се артикулира просторната
зададеност и естетски ќе се збогати окружувањето на жителите на општина Новаци.
1.УСЛОВИ:
Идејниот проект за ова спомен обележје треба да опфати две нивоа:
1. Осмислување на партерното уредување во површина од околу 500м2, кое треба содржи и клупи за
седење, осветлување, се што авторот смета дека е потребно од урбана опрема.
2. Осмислување и реализација на самото обележје (споменик, спомен плоча/и, зидна/и површина/и ...
) во потесна смисла на зборот, што ќе содржи порака за значењето на подигањето на овој споменик
(целта на подигањето која е ), на начин и форма што ќе ги предложи авторот.
Исто така се подржуваат авторски решенија според кои целиот простор вклучително и
плочникот и елементите на партерното уредување се третираат интегрално и нивното обликување е во
функција на обележување во спомен на паднатите борци.
Учесниците на конкурсот имаат потполна слобода во осмислувањето на проектот и стилската
определеност. Покрај историското обележување особено е важна материјалната, обликовната и
архитектонската вредност која треба да ја добие конкретната локација со овој проект.
Се подржува современа интерпретација на традиционалните стилови и материјали, но авторскиот
израз не се ограничува на нив.
Сите материјали кои ќе бидат предвидени за реализација на овој проект мора да бидат трајни и
отпорни на надворешни влијанија.
Со проектот да се предложат идејни решенија кои е јасно како ќе се изведат, ќе бидат стабилни и
безбедни согласно законските прописи од соодветната област. За сите специфични идеи и детали да се даде
образложение за постапката за реализација
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* Во врска со самата локација Ве упатуваме на консултации со планерската куќа Друштво за
градежништво, трговија и услуги НИМАЕР Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Струга ДОО Скопје која е
изготвувач на графичкиот и текстуалниот дел на микролокациските услови. Со број на тел : 02-3060028
лице за на контакт Благоја Радевски

2. КОНКУРСНИОТ ТРУД содржи;
а) ситуационо решение
б) партерно решение
в) технички цртежи, детали во сите проекции на сите елементи и детали за поплочување
г) 3d графички прикази, рендери, анимација (по избор на авторот како најдобро ќе го прикаже својот проект)
д) текстуално образложение на идејната концепција;
ѓ) финансиска конструкција по позиции, со план на динамиката и на изведбата и авторски хонорар
е. Изјава за согласност, со кои Авторите на Идејното решенија ќе потврдат дека целосно се согласни, дека
доставените Предмер-Пресметки за чинење на изведбата на скулптурата со сите давачки, се финасиски
понуди врз основа на кој авторот е согласен согласно со одредбите на Законот за јавни набавки, во вториот
дел на оваа постапка односно во фазата на постапката со преговарање без претходно објавување на оглас, да
се преговара со прворангираниот за финасиска понуда по која ќе го изведе-изработи идејното решение во
целост, на повик на Нарачателот, за што ќе се склучи соодветен договор помеѓу нарачателот Општина Новаци
и авторот на избраното идејно решение за секоја позиција пооделно.
ДРУГИ КОНКУРСНИ УСЛОВИ
Покрај проектната програма, секој учесник на конкурсот добива по два плика со печат на Општина
Новаци.
На едниот плик е испишан зборот „АВТОР“ . Во овој плик се става името, адресата, телефонскиот
број и жиро сметката на авторот. Овој плик нема да се отвара доколку конкурсниот труд не е награден.
На вториот плик се испишани зборовите „АДРЕСА НА ВРАЌАЊЕ НА ТРУДОТ“ . Во овој плик се
става адресата на која се враќа трудот доколку не е награден.
Доколку трудот е награден се отвара првиот плик.
На двата плика не се испишува никаква ознака и се доставуваат затворени.
Сите текстуални и графички прилози кон конкурсниот труд се ставаат во тврда папка која заедно со
двата плика се става во обвивка која се доставува запечатена заедно со конкурсниот труд.
Меѓусебните односи на избраниот автор и Општина Новаци ќе се регулираат дополнително со
договор.
9

Одбор за подигање на спомен обележје
во чест на жртвите од Првата светска војна

9.РОКОВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ИДЕЈНОТО РЕШЕНИЕ
Трудовите да се доставуваат лично или по пошта .Крајнот рок за пристигнување на понудите
во Архивата на Општина Новаци е 24.09.2018 во 9:00 часот
Конкурсната комисија ќе ја заврши својата работа со објавување на резултатите од конкурсот
најдоцна во рок од 30 (триесет) дена од денот на предавањето на трудовите

10.ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
Дополнителни информации во врска со Проектната задача , заинтересираните кандидати
можат да ја добијат кај лицето за контакт :Лилјана Најдовска – член на Одборот за подигање на
спомен обележје на загинатите војници од Првата светска војна на т.н Солунски фронт бр на телефон
047 203-060 .Документацијата се подига директно од ЕСЈН, по барање од контакт лицето на
наведената електронска пошта или од ВЕБ страната на Општина Новаци www.opstinanovaci.gov.mk
.Документацијата е бесплатна

11.ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
- Со предавањето на конкурсниот труд секој учесник ги прифаќа пропозициите на
конкурсот ;
- Распишувачот на конкурсот со доделување на наградата ги откупува авторските
права ;
- Распишувачот го задржува правото да врши измени во идејното решение
- Оценувачката комисија нема да ги разгледува оние конкурсни трудови што ќе
пристигнат по предвидениот рок или не се изработени според условите и расписот на конкурсот

Новаци , август 2018

ОПШТИНА НОВАЦИ
Преседател на Одбор
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Наумче Смилевски
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