К О Н К У Р С за избор на идејно решение за дизајн на урбана опрема: клупи, корпи за
отпадоци и заштитни столбчиња за зелени

ГРАД СКОПЈЕ

К О Н К У Р С бр.23/2018
Изработка на идејно решение за дизајн на урбана опрема: клупи, корпи за
отпадоци и заштитни столбчиња за зеленило

Подетален предмет на конкурсот за избор на идејно решение:
Конкурсот за избор на идејно решение е деллив на следните делови:







Дел 1 – Клупа тип 1
Дел 2 – Клупа тип 2
Дел 3 – Корпа за отпадоци тип 1
Дел 4 – Корпа за отпадоци тип 2
Дел 5 – Заштитно столбче за зеленило тип 1
Дел 6 – Заштитно столбче за зеленило тип 2

Скопје 2018
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ГРАД СКОПЈЕ
распишува

КОНКУРС
За
Изработка на идејно решение за дизајн на урбана опрема: клупи, корпи за
отпадоци и заштитни столбчиња за зеленило

ДОГОВОРЕН ОРГАН
Договорен орган е Град Скопје, со седиште на Булевар „Илинден“ бр.82, 1000
Скопје, телефон за контакт (02) 3297 222, факс: (02) 3297 292, електронска
пошта e-mail: javni.nabavki@skopje.gov.mk, лицe за контакт: Томислав
Максимовски.

КОНКУРСНИ УСЛОВИ
- Конкурсот е општ и анонимен. Право на учество имаат сите правни и физички
лица.
- Секој учесник или група на учесници може да учествува со идејно решение на
наведената тема.
-

Предметот на конкурсот е делив
Секој од учесниците на конкурсот може да учествува со по еден труд за
деловите од предметот на конкурсот и тоа за:







.
-

Дел 1 – Клупа тип 1
Дел 2 – Клупа тип 2
Дел 3 – Корпа за отпадоци тип 1
Дел 4 – Корпа за отпадоци тип 2
Дел 5 – Заштитно столбче за зеленило тип 1
Дел 6 – Заштитно столбче за зеленило тип 2

Краен рок за предавање на конкурсните трудови е 12.04.2018 година
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до (12 часот) - Конкурсните трудови се предаваат во Архивата на Град
Скопје лоцирана во Одделението за јавни набавки (барака бр.1a).
-

Конкурсните материјали и целата кореспонденција поврзани со
конкурсот се пишуваат на македонски јазик.

-

Оценувањето на трудовите ќе ги врши Жири комисија.

-

Конкурсот не е дел од постапка за доделување на договор за изработка на
основен проект.

-

Трудовите се предаваат печатени на хамер
Секој од деловите за кој се поднесува конкурсно решение се презентира на
3 хамери. Формат на хамерот е 70 х 50см,

-

Конкурсните трудови за секој дел поделно се предаваат во затворена
обвивка на адресата: Град Скопје, бул. “Илинден” бр.82. со назнака

Tабела во прилог:
Не отворaј

Број на конкурс:23/2018
За Дел бр.______________

Конкурсен труд за изработка на идејно решение за дизајн на урбана опрема:
клупи, корпи за отпадоци и заштитни столбчиња за зеленило
Град Скопје
бул. Илинен, бр.82.
Скопје

КОМИСИЈА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА КОНКУРСОТ
Работа на конкурсната комисија




Жири комисијата ќе ја заврши работата и ќе ги објави резултатите од
конкурсот за секој од дел/овите .
Резултатите ќе бидат објавени во дневниот печат во кој е објавен
и конкурсот. Авторите на наградените трудови ќе бидат писмено
известени.
Членовите на Жири комисијата немаат право на учество на
конкурсот.
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Критериуми за доделување на награди:
-

Целосно почитување на програмските барања
Изводливост и одржливост
Инвентивност во пристапот на обликување
Економичност на решението
Задоволување на сите прописи и нормативни акти за проектирање
урбана опрема.

НАГРАДИ И ОТКУПИ
Предвиден износ на средства за награди за конкурсните трудови е: 168.000,00
денари нето сума или 186.666,00 денари бруто сума со персонален данок.
Наградите ќе бидат распоредени на следниот начин:
 Дел 1 – Клупа тип 1
– Прва Награда 18.000,00 денари нето сума или 20.000,00 денари бруто
сума со персонален данок.
– Втора Награда 10.000,00 денари нето сума или 11.111,00 денари бруто
сума со персонален данок.
 Дел 2 – Клупа тип 2
– Прва Награда 18.000,00 денари нето сума или 20.000,00 денари бруто
сума со персонален данок.
– Втора Награда 10.000,00 денари нето сума или 11.111,00 денари бруто
сума со персонален данок.
 Дел 3 – Корпа за отпадоци тип 1
– Прва Награда 18.000,00 денари нето сума или 20.000,00 денари бруто
сума со персонален данок.
– Втора Награда 10.000,00 денари нето сума или 11.111,00 денари бруто
сума со персонален данок.
 Дел 4 – Корпа за отпадоци тип 2
– Прва Награда 18.000,00 денари нето сума или 20.000,00 денари бруто
сума со персонален данок.
– Втора Награда 10.000,00 денари нето сума или 11.111,00 денари бруто
сума со персонален данок.
 Дел 5 – Заштитно столбче за зеленило тип 1
– Прва Награда 18.000,00 денари нето сума или 20.000,00 денари бруто
сума со персонален данок.
– Втора Награда 10.000,00 денари нето сума или 11.111,00 денари бруто
сума со персонален данок.
 Дел 6 – Заштитно столбче за зеленило тип 2
– Прва Награда 18.000,00 денари нето сума или 20.000,00 денари бруто
сума со персонален данок.
– Втора Награда 10.000,00 денари нето сума или 11.111,00 денари бруто
сума со персонален данок.
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ПРЕДМЕТ НА РАБОТА
Предмет на конкурсот е изработка на идејно решение за дизајн на урбана
опрема: клупи, корпи за отпадоци и заштитни столбчиња за зеленило.
Од учесниците на конкурсот се очекува да дадат дизајн за поедините делови –
предмет на овој конкурс со цел истите да бидат сериски произведени во повеќе
примероци.
Дизајните како дел од урбаната опрема на градот Скопје ќе се поставуваат на
различни локации дефинирано во оваа програма.
ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА КОНКУРСОТ
Целта на оваа програмска задача е да се дизајнира нов тип на урбана оперма:
клупи, корпи за отпадоци и заштитни столбчиња за зеленило за лоцирање на
различни локации на територијата на градот Скопје.
Предложениот дизајн треба се одликува со функционалност и применливост,
односно да се дизајнира еден вид на урбана опрема која по својот надворешен
изглед ќе стане препознатлив белег на градот.
Дизајнот на урбаната опрема треба да бидат во склад со пропозициите за
нивната употребливост дефинирани согласно Законот за Градење на РМ,
Правилникот за стандардите и нормативи за поставување на урбана опрема и
сите позитивни законски и подзаконски акти кои ја дефинираат оваа
проблематика.
Во таа смисла планираните содржини треба да понудат еден вид на визуелно
збогатување на јавните пешачки површини на градот, но и препознатлив белег
на целиот град.
Како составен дел на оваа проектна програма учесниците на конкурсот треба
да ги имаа во предвид и сите технички нормативи за ваков тип на објекти
содржани во Законот за Градење на РМ, Правилникот за стандардите и
нормативи за поставување на урбана опрема и сите позитивни законски и
подзаконски акти кои ја дефинираат оваа проблематика.
Сите применети матерјали односно дизајнот во целина треба да се
карактеризираат со трајност, квалитет и долговечност при експлоатацијата,
лесно да се одржуваат и да се во склад со најсовремените светски стандарди
за ваков или сличен тип на елеманти на урбана опрема.

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
Предмет на работа на конкурсот е идејно решение за дизајн на урбана опрема:
клупи, корпи за отпадоци и заштитни столбчиња за зеленило.
Проектната програма е поделена во 3 групи по два дела и тоа:
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1. Дизјан на урбана опрема: КЛУПИ
2. Дизјан на урбана опрема: КОРПИ ЗА ОТПАДОЦИ
3. Дизјан на урбана опрема: ЗАШТИТНИ СТОЛБЧИЊА ЗА ЗЕЛЕНИЛО
______________________________________________________________

1. Дизјан на урбана опрема: КЛУПИ
Општи податоци:
-

Должината на клупата не смее да биде повеќе од 2,0м (може да биде
модуларна составена од повеќе делови).
Треба да биде ергономска и да ги задоволува сите корисници, од сите
старосни групи.
Треба да биде функционална и лесно да сесервисира.
Треба да биде лесно пристапна и безбедна заупотреба.
Треба да одговара на контекстот за кој е дизајнирана ( тип1, тип2).
Треба да биде изработена одматеријали отпорни на надворешни
влијанија.
Решението треба да биде иновативно, повеќефункционално, економски
оправданово во однос на материјалите и начинот на производство.

Дел 1 – Клупа тип 1
Клупа која ќе се постави на јавните слободни градски површини, како
плоштади, јавни простори пред школи, студентски домови, факултети и сл.
Дел 2 – Клупа тип 2
Клупа која ќе се постави на сообраќајната градска мрежа, како булевари,
магистрални и собирни улици кои се во надлежност на Град Скопје.
______________________________________________________________
2. Дизјан на урбана опрема: КОРПИ ЗА ОТПАДОЦИ
Општи податоци:
-

-

Големината на корпата за отпадоци да не излегува од рамките на кубус
со димензии 40/40см и висина од 100см ( може да биде модуларна
составена од повеке делови, со слободна форма, дури да биде дел
одклупата).
Корпата за отпадоци треба да содржи посебен дел за измет од
миленичиња.
Треба да е лесно пристапна за чистење, а притоа доволно заштитена
да не се растура ѓубрето од неа.
Треба да соджи дел за отпушоци одцигари.
Треба да биде ергономска и да ги задоволува сите корисници, од сите
старосни групи.
Треба да биде функционална и лесно да сесервисира.
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-

Треба да биде лесно пристапна и безбедна заупотреба.
Треба да одговара на контекстот за кој е дизајнирана ( тип1, тип2).
Треба да биде изработена одматеријали отпорни на надворешни
влијанија.
Решението треба да биде иновативно, повеќефункционално, економски
оправданово во однос на материјалите и начинот на производство.

Дел 3 – Корпа за отпадоци тип 1
Корпа за отпадоци која ќе се постави на јавните слободни градски површини,
како плоштади, јавни простори пред школи, студентскидомови, факултети и сл.
Дел 4 – Корпа за отпадоци тип 2
Корпа за отпадоци која ќе се постави на сообраќајната градска мрежа, како
булевари, магистрални и собирни улици кои се во надлежност на Град Скопје.
______________________________________________________________
3. Дизјан на урбана опрема: ЗАШТИТНИ СТОЛБЧИЊА ЗА ЗЕЛЕНИЛО
Општи податоци:
- Заштитното столбче за зеленило се поставува на сите зелени површини во
градот, како не би се овозможило преминување преку нив. Тоа треба да
биде дискретно, но сепак доволно видливо ифункционално.
- Заштитното столбче за зеленило се состои од надземен дел, кој не треба
да биде повисок од 45см, и подземен дел кој би се вкопал во зеленилото
како, како би се обезбедила неговастабилност.
- Треба да биде функционална и лесно да сесервисира.
- Треба да биде лесно пристапна и безбедна заупотреба.
- Треба да одговара на контекстот за кој е дизајнирана ( тип1, тип2).
- Треба да биде изработена одматеријали отпорни на надворешни влијанија.
- Решението треба да биде иновативно, повеќефункционално, економски
оправданово во однос на материјалите и начинот на производство.
Дел 5 – Заштитно столбче за зеленило тип 1
Заштитно столбче за зеленило кое ќе се постави на јавните слободни градски
површини, како плоштади, јавни простори пред школи, студентски домови,
факултети и сл.

Дел 6 – Заштитно столбче за зеленило тип 2
Заштитно столбче за зеленило кое ќе се постави на сообраќајната градска
мрежа, како булевари, магистрални и собирни улици кои се во надлежност на
Град Скопје.
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ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
Конкурсните трудови за секој дел треба да ги содржзат следните графички
прилози:
-

Локациска поставеност М = 1:20
Основи во размер М = 1:10;
Пресеци во размер М = 1:10;
Изгледи во размер М = 1:10;
Минмум 5 каратеристични детали во размер во М = 1:2 или М=1:5;
3Д приказ со фотомонтажа (да се прикаже како ќе изгледаат поставени
на јавните пешачки површини);
Макета (опционо, по желба на учесниците на конкурсот)
Технички опис со детална анализа на применетите матерјали, опис на
дизајнот;

НАЧИН НА ПРЕДАВАЊЕ НА КОНКУРСНИТЕ ТРУДОВИ
- Конкурсните трудови содржат графички и текстуален дел.
- Графичкиот дел на трудот треба да биде презентиран на хамер со формат
70х50 см
- Секој дел (за кој се учествува) се презентира на 3 листа хамер.
- Текстуалниот дел кој претставува техничкото образложение на трудот се
доставува на А4 формат во два примерока спакувани во папка за секој од
деловите пооделно.
- Сите графички и текстуални прилози на конкурсниот труд треба да бидат
обележени со шифра (за секој дел посебно) во горниот десен агол и реден
број на страна во долниот десен агол, како и да биде наведен делот за кој
учествуваат.
- Во прилог на трудот за секој дел се доставува и дигитален запис од сите
прилози во dwg, pdf и jpg формат на ЦД.
- Сите прилози (текстуалниот и графички дел) на конкурсниот труд треба да
бидат спакувани во заедничка обвивка на која ќе пишува:

Не отворaј

Број на конкурс:23/2018
За Дел бр.______________

Конкурсен труд за изработка на идејно решение за дизајн на урбана опрема:
клупи, корпи за отпадоци и заштитни столбчиња за зеленило
Град Скопје
бул. Илинен, бр.82.
Скопје

8

К О Н К У Р С за избор на идејно решение за дизајн на урбана опрема: клупи, корпи за
отпадоци и заштитни столбчиња за зелени

и да се достави лично во Архивата на Град Скопје лоцирана во Одделение
за јавни набавки (барака бр.1) или по пошта на следната адреса:
бул.Илинден бр.82, 1000 Скопје.
- Краен рок за доставување на трудовите е 12.04.2018 година, до 12 часот.
- Во заедничкиата обвивка на конкурсниот труд се приложува:
Список на содржината на трудот (каде се наведуваат под реден број
графичките прилози кои се содржани во трудот) и два затворени коверти од
кои едниот е со ознака “Автор”, а другиот со ознака “Адреса за враќање на
трудот”.
-

Во пликот со ознака “Автор” е името и адресата на авторот (авторите)
Во пликот со ознака “Адреса за враќање на трудот” се наведува
адресата за враќање на труд (во случај да конкурсот од одредени
причини се поништи) како и согласност за јавно објавување на името
на авторот на трудот. Трудовите се враќаат единстевно до колку се
поништи постапката за избор на идејно решение. Во случај да има
евалуација на конкурсите, конкурсните трудови остануваат во
сопственост на Град Скопје како доказ за извршената евалуација. При
ова авторските и матрејалните права ќе бидат целосно почитувани.

РОКОВИ ЗА ИЗРАБОТКА НА КОНКУРСНОТО РЕШЕНИЕ
-

Трудовите се доставуваат лично или се испраќаат по пошта. Крајниот
рок за пристигнување на трудовите во Архивата на Град Скопје лоцирана
во Одделението за јавни набавки (барака бр.1) е 12.04.2018 година до 12
часот.

-

Учесниците на конкурсот имаат право да поставуваат прашања тесно
поврзани со програмските барања на конкурсот најкасно до 06.04.2018
година.
Секое прашање, информација, известување и други документи во
постапката за спроведување на Конкурсот за избор на идејно решение се
испраќаат во писмена форма, по пошта, по факс или со електронски
средства, на e-mail адресата: javni.nabavki@skopje.gov.mk.
Конкурсната комисија ќе ја заврши работата и ќе ги објави резултатите од
конкурсот.

-

-

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ
-

Со предавањето на конкурсните трудови за секој од поединечните
деловите, секој учесник ги прифаќа пропозициите на конкурсот,

-

Секој учесник: поединец или група, може да учествува само со еден труд за
еден од деловите;
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К О Н К У Р С за избор на идејно решение за дизајн на урбана опрема: клупи, корпи за
отпадоци и заштитни столбчиња за зелени

-

Распишувачот на конкурсот со доделување на наградите за секој од
деловите ги откупува авторските права,

-

Жири комисијата нема да ги разгледува оние конкурсни трудови коишто ќе
пристигнат по предвидениот рок или не се изработени според програмата,
подлогите и расписот на конкурсот.

-

Членовите на жири комисијата немаат право на учество во овој конкурс,
Pretsedatel na
Жири komisija
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