Pitanja i odgovori natjecatelja - pojašnjenje natječajne dokumentacije za IDEJNO
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKO RJEŠENJE TRGA KRALJA TOMISLAVA U PULI
Dana 03.07.2013. godine u postupku provedba natječaja za izradu idejnog urbanističkoarhitektonskog rješenja Trga kralja Tomislava u Puli (Evidencijski broj nabave 22/2013,
MV) zaprimljen je slijedeći upit zainteresiranog natjecatelja:
„vezano na uvjete natječaja pod VIII. Oprema natlečajnog rada, 8.3. pod A Omotnica s
natpisom "Autor". Javljamo se na natječaj kao pravna osoba, te nam je autor vanjski suradnik
iz sestrinske firme.
1) Zanima nas da li izjavu mora potpisati i projektni tim ili samo autor?
2) Da li uz ispunjen ponudbeni list moramo priložiti i PRILOG I-c, s obzirom da nam je
autor vanjski suradnik?“

Odgovori na postavljena pitanja su slijedeći:
1)
Prema utvrđenom u točki 8.3. Natječajne dokumentacije omotnica A) Omotnica s natpisom
„Autor“ sadrži slijedeće podatke:
„A) OMOTNICA S NATPISOM "AUTOR"
1. Izjavu natjecatelja u kojoj se moraju navesti imena i adrese autora natječajnog rada, te
suradnika i stručnjaka uključenih u izradu natječajnog rada. Pravne osobe, partnerstva i radne
udruge moraju uz navedeno navesti i opunomoćenika u zastupanju. Izjavu potpisuju svi
autori, a u slučaju pravne osobe, partnerstva ili radne udruge barem opunomoćenik. Svojim
potpisom natjecatelji potvrđuju autorstvo natječajnog rada, tj. da su ovlašteni za predaju istog,
i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene natječajnog rada, te ovlasti eventualnog,
djelomičnog ili potpunog, ustupanja prava na iskorištavanje autorskog djela Raspisivaču.
Potpisom natjecatelji potvrđuju da, prema uvjetima natječaja, imaju pravo sudjelovanja, da su
suglasni s dodjelom ugovora za daljnju razradu natječajnog rada, te da su za navedeno
ovlašteni i sposobni. Ukoliko to nisu moraju unaprijed imenovati ovlaštenu i sposobnu
osobu.“
2)
Pitanje se odnosi na Podizvoditelja, a za kojeg se u omotnici C) OMOTNICA S NATPISOM
"OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE" ispunjava Prilog I-c ukoliko u ponudi
sudjeluje jedan ili više Podizvoditelja/Podisporučitelja.
Slijedom navedenog, ponudbeni list za Podizvoditelja/Podisporučitelja se ne prilaže u
omotnici A) s natpisom „Autor“.

