Обавештење о конкурсу за дизајн
ЈАВНИ НАРУЧИОЦИ
СЕКТОРСКИ НАРУЧИОЦИ

Одељак I: Јавни наручилац/секторски наручилац
I.1)

Назив и адресе (молимо наведите све јавне/секторске наручиоце одговорне за поступак)

Назив:

ФОНДАЦИЈА НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ

Порески идентификациони број (ПИБ):
109849130

Адреса: ТРГ СЛОБОДЕ БРОЈ 3
Место:

НОВИ САД

НСТЈ ознака: RS123

Поштански број: 21000

Држава: Србија

Особа за контакт:

Љубица Розић

Телефон: +360 7202112

Електронска пошта:

epk2021@gmail.com

Факс:

Интернет страница(-е):
Главна страница:

http://novisad2021.rs/

Страница профила наручиоца:

I.2)

Централизована или заједничка јавна набавка
Набавку заједнички спроводи више наручилаца
У случају набавке наручиоца у коју су укључени наручиоци из држава чланица Европске уније – навести примењив национални пропис о
јавним набавкама:
Набавку спроводи тело за централизоване јавне набавке

I.3)

Комуникација
Документација о набавци је доступна уз бесплатан, неограничен и несметан директан приступ на:
https://jnportal.ujn.gov.rs/
Приступ документацији о набавци је ограничен

Додатне информације доступне су
на горе поменутој адреси
на другој адреси:
Понуде или пријаве морају се поднети
електронски на:
на горе поменуту адресу
на следећу адресу:
Електронска комуникација захтева коришћење алата и уређаја који нису широко доступни. Бесплатан, неограничен и несметан директан
приступ тим алатима и уређајима омогућен је на:

I.4)

Врста јавног наручиоца (у случају обавештења које објављује јавни наручилац)
Министарство или други државни органи, укључујући
њихове подручне или локалне јединице

Покрајинска или локална агенција/канцеларија

Јавна агенција/канцеларија

Правна лица основана у циљу задовољавања потреба у
општем интересу

Органи аутономне покрајине или органи јединице
локалне самоуправе

Друга врста:

СТАНДАРДНИ ОБРАЗАЦ 12: ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН

Фондација

1

I.5)

Основна делатност (у случају обавештења које објављује јавни наручилац)
Опште јавне услуге

Стамбене и комуналне делатности

Одбрана

Социјална заштита

Јавни ред и мир

Рекреација, култура и религија

Заштита животне средине

Просвета

Привреда и финансије

Друга делатност: 11

Здравство

I.6)

Основна делатност (у случају обавештења које објављује секторски наручилац)
Производња, пренос и дистрибуција гаса и топлотне
енергије

Железничке услуге

Електрична енергија

Услуге градске железнице, трамваја, тролејбуса и
аутобуса

Вађење гаса и нафте

Делатности повезане са лукама

Истраживање и вађење угља и других чврстих горива

Делатности повезане са аеродромима

Водоснабдевање

Друга делатност: 11

Поштанске услуге
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Одељак II: Предмет
II.1)

Предмет набавке

II.1.1)

Назив: Конкурс за дизајн за прикупљање идејних решења за излагање на Референтни број: КД-2/01-2021
националном павиљону Арс Електронике у оквира Калеидоскопа културе
2021 у Креативном дистрикту

II.1.2)

Главна CPV ознака:

II.2)

Опис Конкурс за дизајн за прикупљање идејних решења за излагање на националном павиљону Арс Електронике у
оквира Калеидоскопа културе 2021 у Креативном дистрикту

II.2.2)

Додатне ознаке CPV-а

92312000 - Уметничке услуге

Додатна CPV ознака:

Главна CPV ознака:
II.2.4)

Додатна CPV ознака:

Опис набавке:

Израда идејног решења за излагање на националном павиљону Арс Електронике у оквиру Каледиоскопа Културе 2021.
године у Дистрикту, објекат 11. Целокупни објекат треба да буде искоришћен и инкорпориран као дело. Рад мора да буде у домену
нових ликовних медија и савремених уметничких пракси у виду интерактивне инсталације, креативног кодирања, дигиталне
уметности, видео-арта и мапинга, скулптуре у проширеном простору, аугментоване реалности, виртуелне реалности, генерисане
уметности, анимације, ефемерне архитектуре, трансмедијалне уметности, мехатронике и других експерименталних уметничких
медијума. Рад је од националног значаја у виду приказа и грађена капацитета Српског уметничког изражаја и савремених
тенденција, а кредибилитет му даје Универзитет и Фестивал Арс Електроника који представља најпрестижнију институцију која
подстиче развој и експеримент на пољу трансмедијске уметности и нових ликовних медија.
II.2.13)

Подаци о фондовима Европске уније
Набавка је повезана са пројектом и/или програмом финансираним из фондова Европске уније

да

не

Идентификација пројекта:

Одељак ИИИ: Правни, економски, финансијски и технички подаци
III.1)

Критеријуми за избор привредног субјекта

III.1.10)

Критеријуми за квалитативни избор учесника: (у случају рестриктивног конкурса за дизајн)

III.2)

Услови повезани са уговором

III.2.1)

Подаци о одређеној професији (само за уговоре о јавној набавци услуга)
Учествовање је резервисано за одређену професију

да

не

Навести професију:
Појединац или група уметника (неформална или правно формална), компаније у ИТ индустрији, факултети и друге
институције. (Физичка и правна лица – самостални уметници, уметничке групе, радници у ИТ сектору, културни радници и лица
која самостално обављају уметничку или другу делатност у области културе и уметничког стваралаштва, ИТ индустрије и друго,)
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Одељак IV: Поступак
ИВ.1)
ИВ.1.2)

Опис
Врста поступка
Отворени поступак
Рестриктивни поступак
Број учесника који ће се разматрати:

(у случају рестриктивног конкурса за дизајн)

или

/

Минималан број:

Максималан број:

ИВ.1.9)

Критеријуми за оцењивање пројеката:
Конкурс за дизајн за прикупљање идејних решења за излагање на националном
павиљону Арс Електронике у оквира Калеидоскопа културе 2021 у Креативном дистрикту

IV.2)

Административни подаци

IV.2.2)

Рок за подношење планова, пројеката, дизајна или пријаве
Датум: 06.07.2021

Локално време: 11:00

IV.2.3)

Датум слања позива за учешће изабраним учесницима:

IV.2.4)

Језици на којима понуде или пријаве могу бити поднете:

IV.3)

Награде и жири

IV.3.1)

Подаци о награди(ама)
Биће додељена(-е) награда(-е)

да

(у случају рестриктивног конкурса за дизајн)
Српски

не

Број и вредност награде(-а) која(-е) ће се доделити:
Жири ће доделити следеће награде у нето износу:
•

За прву награду

350.000,00 динара

Жири ће све одлуке доносити већином гласова.
Награду учесницима исплаћује наручилац (Фондација “Нови Сад 2021 - Европска престоница културе”). Исплата награда
и откупа у нето износу, са увећаним припадајућим порезима и доприносима/са урачунатим ПДВ, ће се извршити преносом
средстава на текући рачун аутора, у року од 45 дана од дана објављивања резултата конкурса.
IV.3.2)

Подаци о плаћањима свим учесницима:

IV.3.3)

Додатни уговори након спроведеног конкурса
Уговор о услугама након конкурса биће додељен победнику или победницима конкурса за дизајн

IV.3.4)

не

Одлука жирија
Одлука жирија обавезујућа је за наручиоца

IV.3.5)

да

да

не

Имена изабраних чланова жирија:
Сања Којић Младенов
Станислав Дрча
Добривоје Ерић
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Одељак VI: Допунски подаци
VI.3)

Додатни подаци:

VI.4)

Заштита права

VI.4.1)

Тело надлежно за заштиту права

Назив:

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки

Адреса: Немањина 22-26
Место:

Београд

Поштански број: 11 000 Држава: РС

Електронска пошта: republicka.komisija@kjn.gov.rs

Телефон: +381 112060905

Интернет страница: http://kjn.rs

Факс:

VI.4.3)

+381 112060918

Поступак заштите права
Прецизне информације о року(овима) за заштиту права:

Захтев за заштиту права може да се поднесе у току целог поступка јавне набавке, осим ако ЗЈН није другачије одређено, а
најкасније у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак
јавне набавке у складу са ЗЈН. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца у вези са одређивањем врсте
поступка, садржином јавног позива и конкурсном документацијом сматраће се благовременим ако је примљен од стране
наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, односно пријава, без обзира на начин достављања. Захтев
за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца предузете након истека рока за подношење понуда подноси се у року од
десет дана од дана објављивања одлуке наручиоца на Порталу јавних набавки, односно од дана пријема одлуке у случајевима
када објављивање на Порталу јавних набавки није предвиђено ЗЈН. Након истека рока за подношење захтева за заштиту права,
подносилац захтева не може да допуњава захтев изношењем разлога у вези са радњама које су предмет оспоравања у поднетом
захтеву или оспоравањем других радњи наручиоца са којима је био или могао да буде упознат пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права, а које није истакао у поднетом захтеву.
Захтевом за заштиту права не могу да се оспоравају радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су
подносиоцу захтева били или могли да буду познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву не могу да се оспоравају радње наручиоца за које је подносилац захтева
знао или могао да зна приликом подношења претходног захтева. Предмет оспоравања у поступку заштите права не могу да буду
евентуални недостаци или неправилности документације о набавци на које није указано у складу са чланом 97. ЗЈН. Наручилац
објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки најкасније наредног дана од дана пријема
захтева за заштиту права. Подношење захтева за заштиту права задржава наставак поступка јавне набавке од стране наручиоца
до окончања поступка заштите права. Захтев за заштиту права мора да садржи податке из члана 217. ЗЈН.
Уколико подносилац захтева радње у поступку предузима преко пуномоћника, уз захтев за заштиту права доставља
овлашћење за заступање у поступку заштите права. Подносилац захтева који има боравиште или пребивалиште, односно
седиште у иностранству дужан је да у захтеву за заштиту права именује пуномоћника за примање писмена у Републици Србији, уз
навођење свих података потребних за комуникацију са означеним лицем.
Приликом подношења захтева за заштиту права наручиоцу подносилац захтева је дужан да достави доказ о уплати таксе.
Доказ је сваки документ из кога се може да се утврди да је трансакција извршена на одговарајући износ из члана 225. ЗЈН
и да се односи на предметни захтев за заштиту права.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права
Републичке комисије, објављен је на сајту Републичке комисије.
Такса износи 120.000 динара.
VI.4.4)

Служба од које се могу добити информације о заштити права

Назив:
Адреса:
Место:

Поштански број:

Држава: Србија

Електронска пошта:

Телефон:

Интернет страница:

Факс:

VI.5)

Датум слања овог огласа: 04.06.2021
Одговорност је наручиоца да обезбеди усклађеност са другим важећим прописима.
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