
ОГЛАС ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ

Број на оглас:09/2012

ДЕЛ I:ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган:Општина Гевгелија

I.1.2) Адреса:Димитар Влахов 4

I.1.3) Град и поштенски код:Гевгелија  1480

I.1.4) Интернет адреса:www.gevgelija.gov.mk

I.1.5) Лице за контакт:Митко ДојчиновАдреса на е-пошта:javninabavki_gevgelija@t-
home.mkТелефон/Факс:034213843/034213899

I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:

На горната адреса

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Општи јавни услуги

ДЕЛ II:  ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ

II.1) Предмет на конкурсот:

Изработка на идејно архитектонско решение за уредување на градскиот плоштад во центарот на
Гевгелија, со подземни гаражи.

II.2) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело:Не

II.3) Дали конкурсот ќе се реализира од група на договорни органи:Не

II.4) Референтна номенклатура (ОПЈН)

II.5) Подетален опис на конкурсот:

Учесниците на конкурсот треба да достават идејно архитектонско решение со следната содржина:
1. Ситуација со поширока околина 1:500; 2. Силуети 1:500; 3. Решение на партер со поширок опфат
1:200; 4. Вертикални пресеци 1:200; Силуети 1:200; 5. Детали; 6.Сообраќајно решение и шема на
пешачки пристапи 1:500; 7. Тродимензионални прикази; 8. Шема на распоред на
содржините/функциите; 9. Текстуален опис на проектното решение и неговите специфики со
табеларен приказ на бруто површини; 10. Виртуелен модел или фотомонтажа на објектот на
конкретната локација; 11. Дигитален запис (CD или DVD) на сите наведени прилози во PDF, DWG и
JPG формат.



ДЕЛ III:  ПРАВНИ, ЕКОНОМСКИ, ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ

III.1) Конкурсот за избор на идејно решение е дел од постапка за доделување на договор за јавна
набавка на услуги:Не

III.2)  Од учесниците на конкурсот се бара посебна стручна квалификација:Да

Aко е ДА, да се наведе која:

Право на учество имаат домашни и странски правни лица регистрирани за дејноста, и физички
лица државјани на РМ дипломирани архитекти или студенти на архитектура.

III.3)  Целосни и детални информации за критериумите што ќе се применуваат за избор на
најдобро рангираниот план/планови или проект/проекти:

Во постапката за избор на најдобро рангирано идејно архитектонско решение ќе се очекува:
- почитување на општи архитектонско - урбанистички услови пропишани со ДУП на центарот на
градот,(градежна и регулациона линија, височината на објектите и др.)
- почитување на стандардите и нормативите
- потполно задоволување на условите од Конкурсот
- целосна застапеност на програмската содржина
- креативност и инвентивност на понудените решенија
- оргиналност
- успешност во воспоставувањето на новиот архитектонски контекст и дооформување на
постоечкиот
- репрезентативност на просторот предмет на овој конкурс  кој треба да биде во склад со
постојните објекти во непосредното опкружување
- функционална и просторна структуираност како одговор на содржинските и функционалните
барања на распишувачот
-современ третман на содржината и формата на понуденото решение на објектите
во просторниот опфат на локацијата;
-економичност, и изводливост на понуденото решение и сл.

ДЕЛ IV:  АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ

IV.1) Услови за доставување на планот/плановите или проектот/проектите

IV.1.1) Плановите или проектите да се достават најдоцна до:

23.03.2012 во 15.00 часот.  Место: Општина Гевгелија - Сектор за урбанизам, комунални работи и
заштита на животната средина, со адреса на ул. „Борис Карпузов“ бр. Гевгелија.

IV.1.2) Доделување на наградa/награди: Да

Ако е ДА, да се наведе која/кои:

-прва награда во износ од 90.000,оо денари;  -втора награда во износ од 60.000,оо денари;  -трета
награда во износ од 30.000,оо денари.

IV.2) Имиња на членови на жири комисија:



IV.3) Дополнителни информации:



Конкурсот е јавен и анонимен.
Право на учество имаат домашни и странски правни лица регистрирани за дејноста, и физички
лица државјани на РМ дипломирани архитекти или студенти на архитектура.
-Договорниот орган, на учесниците ги става на располагање следните материјали: а) Распис на
конкурсот. б) Проектна програма за Изработка на идејно решение за градски плоштад-Гевгелија
(текстуален и графички дел).
-Секој од учесниците има право на учество со по еден труд. Трудовите се предаваат на формат
70/50 ,во затворен пакет со натпис “Идејно решение за Градски плоштад”- Гевгелија.
-Потребно е секој прилог да се нумерира со реден број во долниот десен агол и шифра
(комбинација од букви и бројки, максимум 5) во горниот десен агол.
-Графичката обработка на прилозите да биде на ниво на идеен проект, а техниката е по слободен
избор на авторите. Текстуалниот дел се прикажува на левата страна од првиот прилог.
-Заради потполна анонимност на конкурсниот труд, потребно е трудовите да бидат доставени во
непроѕирна и запечатена обвивка обезбедена од оштетување при транспорт, со назнака за Конкурс
бр. 09/2012, со означување на шифрата на авторот и назнака „Не отварај“.
-Податоците за авторот (име, адреса, меил, телефонски број за контакт/факс) треба посебно да се
наведат во посебен затворен плик приложен во трудот со назнака “Автор“ и назначен со истата
шифра.
-Во друг плик со назнака “Адреса за враќање на трудот“ и назначен со истата шифра, треба да се
назначи адресата на која треба да се врати ненаградениот или неоткупен труд.
-Со предавањето на конкурсниот труд се смета дека секој учесник ги прифаќа условите и
пропозициите и одредбите на конкурсот.
-Трудовите кои нема да ги содржат сите елементи опишани во овој конкурс, односно се
некомплетни, ненавремено доставени и не се анонимни нема да бидат предмет на разгледување на
комисијата.
-Оценувањето на трудовите го врши Жири-комисија (составена од претседател и шест члена).
Членовите на Жири-комисијата немаат право на учество на конкурсот.
-Жири-комисијата ќе го изврши оценувањето и ќе ги објави резултатите во рок од 15 (петнаесет)
дена од денот на завршување на конкурсот. По објавувањето на резултатите ќе се направи
изложба на конурсните трудови.
-Трудовите кои нема да бидат наградени или откупени ќе бидат вратени на учесниците по
завршувањето на изложбата.
-Општина Гевгелија ќе ги откупи трудовите кои ќе ги задоволат пропозициите на конкурсот во
целост и ќе склучи авторски договори за откуп на правата на делата односно за пренос на
авторските права неопходни за натамошно користење на делата за целта на овој конкурс.
-Откупот односно наградата истовремено ќе претставува и авторски надомест за отстапените права
за користење на делата, што ќе бидат децидно утврдени со договор.
Конкурсната документација може да се подигне во Секторот за урбанизам, комунални работи и
заштита на животната средина, ул. „Борис Карпузов“ бр. Гевгелија (на архива секој работен ден од
08:00 до 16:00) и на веб страната на општина Гевгелија.
За Конкурсната документацијата не се плаќа надоместок.
За дополнителни информации може да се обратите секој работен ден од 13:00 до 16:00 часот на
лицето: Станка Карајанова Тел./Факс: 034 212 137  моб. 070/238-657, е-пошта: stanka_stanka@t-
home.mk



IV.4) Датум на објава:17-02-2012


