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Инструкции за учесниците
1. Договорен орган
Договорен орган е општина Илинден, со адреса на ул.9 бб. 1041
н.Илинден, телефон за контакт 02 2571-703, 02 2571-704, факс 02 2573515, електронска адреса www.ilinden.gov.mk.
2. Предмет на конкурсот за избор на идејно решение
2.1 Предмет на конкурсот за избор на идејно решение е – Изработка на
идејно решение за изградба на пешачко - рекреативна патека.
Жири комисијата ќе изврши избор на 1 (едно) идејно решение врз основа
на кое ќе се изработи основен проект со сите фази на градба.
3.Цел на конкурсот
3.1 Изборот на најповолниот идеен проект е со цел подобрување на
безбедноста на учесниците во сообраќајот, особено на пешаците и
велосипедистите, како и зголемена безбедност на децата од училишна
возраст, нови можности за спорт и рекреација.
Целта на изградбата на пешачко – рекреативната патека е да се
мотивираат што повеќе млади луѓе да се занимаваат со спортски
активности, се со цел развивање на спортскиот дух, комуникацијата,
заедничкото дружење, односно развивање на рекреативниот спорт.
Идејниот проект треба да биде изработен во согласност со Закон за
градење и Закон за просторно и урбанистичко планирање, позитивните
правилници и друг вид на подзаконски акти, од страна на лиценцирани
проектантски фирми.
3.2 Подетален опис на конкурсот
Идејниот проект треба да содржи: пешачка патека, рекреативна и
велосипедска патека, пешачки мост, патека за ролери и скејтборди,
зеленило, поставување на фитнес реквизити и реквизити за ролери и
скејтборди.
Локацијата која е предмет на Конкурсот за избор на идејно решение го
опфаќа просторот по должината на улица 532 во должина од 2,0 км
односно од пешачкиот мост над каналот ,,Главен канал-горна зона,, во
н.м.Марино, продолжува низ локалитет 13, локалитет 14 и 15, локалитет
19, локалитет 16 и 17 се до влезот во н.м.Кадино.
На почетокот на улица 532, да се предвиди пешачки мост преку
одводниот канал ,,Главен канал-горна зона,, кој ќе го регулира
пешачкиот сообраќај и движењето на учениците од зоните на домување
кон детската градинка, основното и средното училиште во општина
Илинден.
Пешачко - рекреативната патека да биде изведена во рамките на
планираниот простор земајќи ги во предвид веќе изградените спортски
терени и објекти на просторот во локалитет 13, стопанските објекти во
локалитет 14 и 15 и локалитет 19, како и спортските терени и објекти на
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просторот во локалитет 16 и 17, при тоа да се води сметка и за веќе
изградената инфраструктура од двете страни на улицата 532.
При изготвувањето на идејното решение да се предвиди пешачката
патека да се користи и како трим патека за рекреативно трчање.
По целата должина на пешачко – рекреативната патека од 2,0 км треба
да се предвиди поставување на спортски реквизити за вежбање и
рекреација, реквизити за скејтери, реквизити за ролерџии и бајкери,
вештачка карпа за качување.
Идејното решение треба да предвиди појас со зеленило со кое ќе биде
одвоена сообраќајната улица од планираните патеки со цел да се
овозможи
непречено
движење
на
пешаците,
учениците,
велосипедистите, скејтборџиите, возачите на ролери.
При изработката на идејното решение треба да се води сметка за
одводнувањето односно зафаќањето на атмосферски води од
постоечката сообраќајна улица во постоечките отворени канали.
При изработка на идејното решение да се предвиди осветлување по
целата должина на пешачко - рекреативната патека.
Да се предвиди партерно и хортикултурно уредување со поставување на
клупи, корпи за отпадоци, информативни табли.
Можност за изградба на еко парк, мала ботаничка градина како и цветни
површини со сезонски карактеристики.
На одредени места може да се предвиди и поставување на летни
шанкови со можност за користење и на интернет мрежа.
При изготвувањето на идејното решение да се има во предвид кружниот
тек на влезот во н.м.Кадино кој е предвиден со Нацрт урбанистичкиот
план за село Кадино со разработка на блок 2, блок 3, блок 12, блок 16,
блок 17 и блок 19 за плански период 2014-2024 година.
За изготвување на идејното решение за предвидената пешачко рекреативната патека во прилог на конкурсната документација е даден
графички приказ на пешачката патека низ стопанските локалитети во
КО.Марино и КО.Кадино, извод од Урбанистичка планска документација
и Нацрт урбанистичкиот план за село Кадино со разработка на блок 2,
блок 3, блок 12, блок 16, блок 17 и блок 19 за плански период 2014-2024
година.
4. Право на учество
На конкурсот може да учествуваат сите заинтересирани домашни и
странски правни и физички лица.
По начинот и предавањето на проектите конкурсот е јавен и анонимен.
5. Жири комисија
Оценувањето на идејните решенија поднесени на конкурсот ќе го врши
Жири комисија избрана од договорниот орган, составена од 5 (пет)
члена. Жири комисијата е самостојна во донесувањето на одлуките.
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Жири комисијата ќе ги оценува поднесените идејни решенија според
критериумите за оценување, за што ќе поднесе извештај до договорниот
орган и до учесниците на конкурсот.
Жири комисијата ќе го изврши оценувањето на идејните решенија и ќе ги
објави резултатите од конкурсот во рок од 30 дена од денот на
завршување на конкурсот.
6. Начин на поднесување на проектите
Идејниот проект треба да содржи: технички опис, ситуација, попречни
профили, карактеристични детали, изгледи, детали изработени во
аналогна и дигитална форма (pdf и dwg формат) со 3Д анимација.
Идејниот проект во аналогна форма треба да биде изработен во боја на
А3 формат, а текстуалниот дел на А4 формат. 3Д анимацијата и идејниот
проект изработен во дигитален формат да бидат ставени на ЦД.
Трудот во дигитална форма се предава во пластична опаковка со
напишана шифра на трудот на самото ЦД.
Трудот во аналогна форма се предава во непрозирна опаковка со список
од сите прилози. Сите графички и текстуални прилози мораат да бидат
означени со шифра во долниот десен агол. Графичките прилози да
бидат презентирани на А3 формат, печатени во боја, а текстуалните
прилози на А4 формат.
Трудовите се предаваат во затворен пакет со натпис за ,,Конкурс бр.05309/2015 со шифра и со јасно напишана препорака ,,Не отварај,,.
Податоците за авторот треба да се наведат во посебен затворен плик
приложен во трудот со ознака ,,Автор,, и назначен со истата шифра. Во
друг затворен плик со назнака ,,Адреса за враќање на трудот,, и
назначен со иста шифра, треба да се наведе адресата на која ќе се
врати ненаградениот конкурсен труд.
7. Рок за поднесување на идејните решенија
Краен рок за поднесување на идејните решенија е 03.03.2015 година до
12,00 часот. Проектите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се
сметаат за задоцнети и нема да бидат земени предвид во оценувањето
на истите.
8.Критериуми за оцена на дизајнот, односно идејното решение
– Флексибилност на просторниот концепт (функционалност, практичност
и организација);
–Рационалност на просторното и обликовното решение прилагодено на
современите потреби на крајните корисници;
–Естетски вредности преку примена на модерно архитектонско
обликовни елементи со тенденција кон универзалност на решението;
– Креативност и инвентивност на понудените идејни решенија;
– Оригиналност и иновативност на понудените идејни решенија;
– Изводливост на градбата;
–Почитување на стандардите и нормативите и останатата законска
регулатива за проектирање на ваков вид на градби;
– Почитување на прописите од сообраќаен аспект.
– Потенцијална цена за изведување на проектот.
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9. Награди
Договорниот орган ќе додели:
• прва награда за избраното најдобро идејно решение во висина од
90.000,00 денари.
Оваа награда истовремено ќе претставува и откуп на авторските права и
обештетување на авторот во целост, за што истиот мора да пополни и
да достави соодветна Изјава за согласност дадена во прилог на
конкурсната документација .
Со исплатата на конкурсниот труд договорниот орган се стекнува со
право на употреба на наградениот труд во целост.
Договорниот орган го задржува правото да не ја додели наградата,
односно да не изврши откуп на идејното решение.
10. Дополнителни информации
Конкурсната документација може да се превземе преку веб страната на
Бирото за јавни набавки.
Само учесниците кои ја презеле документацијата по објавениот конкурс
имаат право да учествуваат.
Пријавените кандидати прифаќаат дека дале согласност за откривање
на идентитетот по извршениот избор.
Конкурсниот труд што нема да ги содржи сите елементи опишани во
конкурсната документација, односно е доставен ненавремено или е
некомплетен нема да биде предмет на разгледување од страна на жири
комисијата.
Идејните решенија кои нема да бидат прифатени ќе се вратат во рок од
10 дена од денот на завршување на конкурсот.
Договорниот орган-Општина Илинден ќе склучи авторски договор за
пренос на авторските права, а наградата претставува надоместок за
откуп на авторските права за натамошно користење на идејното решение
за целта на овој конкурс.
Со предавањето на конкурсниот труд се смета дека секој учесник ги
прифаќа условите и пропозициите на конкурсот.
11. Известување на учесниците на конкурсот
До сите учесници на конкурсот се доставува извештај потпишан од сите
членови на Жири комисијата, во кој е претставено рангирањето на
добиените проекти врз основа на нивна квалитативна оцена.
12. Завршни одредби
•

Со учество на конкурсот изготвувачот на трудот ги прифаќа
условите на конкурсот,

•

Договорниот орган со доделување на наградата ги откупува
авторските права,
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•

Договорниот орган го задржува правото да врши измени во
идејното решение,

•

Жири комисијата нема да ги разгледува оние конкурсни
трудови кои што ќе пристигнат по предвидениот рок или не
се изработени според условите и расписот на конкурсот.

Со цел подобрување на квалитетот при изготвување на идејното
решение, договорниот орган се обврзува на учесниците на конкурсот да
им овозможи пристап до соодветната документација со кој ќе се
прецизира опфатот кој е предмет на конкурсот за избор на идејно
решение, посета на локацијата и сите дополнителни информации кои ќе
им бидат неопходни за изготвување на идејното решение.

Жири комисија
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Прилог 1 – Изјава со која учесникот на конкурсот ги отстапува
авторските права врз идејниот проект

И З Ј А В А
Јас_________________________________, учесник на конкурсот за
избор на идејно решение за изработка на идејно решение за изградба на
пешачко – рекреативна патека, бр. ____________, објавен на ден
_______.2015, од страна на Општина Илинден, изјавувам дека се
согласувам со целосен откуп/ отстапување на авторските права врз
мојот идеен проект кој го доставувам во прилог.

Место и датум
___________________

Учесник на конкурсот
___________________
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