
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Oпис и захтев у вези дизајна, односно пројекта:

Начин и рок за предају дизајна, односно пројекта:

Критеријум за оцену дизајна, односно пројекта:

Посебна напомена ако је учешће резервисано за одређену професију:



Да ли ће са победником бити закључен уговор:

Рок за доношење одлуке наручиоца:

Ако се додељују, број и вредност награда:

Да ли одлука жирија обавезује наручиоца: НеДа

Имена чланова жирија:

НеДа

Лице за контакт:

Остале информације:


	Blank Page

	Text1: Град  Сомбор 
	Text2: Трг цара Уроша бр. 1 Сомбор
	Text3: www.sombor.rs
	Text5: Учесник конкурса подноси конкурсни рад непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Рок почиње да тече од  дана објављивања Позива за учешће на конкурсу за дизајн на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 15.082019.године до 12:00 часова без обзира на начин подношења непосредно или поштом. Конкурсни рад доставити на адресу: Град Сомбор, Градска управа Града Сомбора, Трг Цара Уроша 1 Сомбор са назнаком: „Понуда за јавну набавку бр. ЈН 404-176/2019-VIII  - КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН- Урбанистичко-архитектоснки конкурс за израду идејног решења СПОМЕНИКА КРАЉУ АЛЕКСАНДРУ I КАРАЂОРЂЕВИЋУ у Сомбору (НЕ ОТВАРАТИ)“. 
	Text6: Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована физичка и правна лица 
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text4: Предмет конкурса: КОНКУРС ЗА ДИЗАЈН- Урбанистичко-архитектоснки конкурс за израду идејног решења СПОМЕНИКА КРАЉУ АЛЕКСАНДРУ I КАРАЂОРЂЕВИЋУ у Сомбору  404-176/2019-VIIIТип конкурса: Према врсти: ОТВОРЕНИ; Према задатку: ИДЕЈНИ;Према облику: ЈЕДНОСТЕПЕНИ;Према начину предаје рада: АНОНИМАН.ЦИЉ КОНКУРСАЦиљ Конкурса је да се добију најбоља идејна решења за споменик краљу Александру I Карађорђевићу у Сомбору.
	Text7: Критеријуми за оцењивање конкурсних радова:1. естетски критеријум- према коме се процењује: оригиналност, иновативност и уметничка вредност, изворност и креативна посебност, целовитост и доследност решења, уклопљеност у културно- историјску амбијенталну целину и јавни простор у окружењу.....................................................................................макс. 30 бодова2. просторни критеријум- процена квалитета решења са аспекта архитектонске и урбанистичке организације простора и функционалне повезаности различитих намена, односа делова и целине простора и објекта, просторни комфор, квалитет простора, инжењерска рационалност и техничка изводљивост............:.......................макс.25 бодова3. програмски критеријум- процена поштовања и задовољења конкурсног задатка, програмских услова...........................................................................................макс. 25 бодова 4. економски критеријум- процена економичности (огледа се кроз достављен оквирни предмер и предрачун радова у текстуалном делу рада)............................................................................................макс. 10 бодова5. еколошки критеријум- однос према заштити, очувању и унапређењу квалитета животне средине........................................................................................макс. 10 бодова
	Text8: 1. Петер Мраковић, академски вајар2. Дејан Радовановић, историчар уметности-конзерватор3.Милан Јовановић, дипломирани сликар-графичар4. Јасмина Бобић, дипломирани инжењер архитектуре5.Мхаел Антоновић, доктор историјских наука
	Check Box1: Yes
	Text9: Додељују се три награде (у нето износу):1.  НАГРАДА: 1.000.000,00 динара2.  НАГРАДА:       70.000,00 динара3.  НАГРАДА:       40.000,00 динара
	Text10: 30 дана од дана отварања понуда
	Text11: Маријана Рилке mrilke@sombor.rs
	Text12: Техничку документацију која није јавно доступна могу преузети сви заинтересовани слањем попуњеног пријавног листа- ПРИЛОГ 1 на mail адресу: dpavlovic@sombor.rs 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Yes


