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КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ
Број 05-764/1/2018
За Изработка на макета на бел штрк во паркот на населено место Чешиново, општина
Чешиново-Облешево
ИНСТРУКЦИИ ЗА УЧЕСНИЦИТЕ НА КОНКУРСОТ ЗА ИЗБОР НА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ
1. Договорен орган
Договорен орган е Општина Чешиново-Облешево, со адреса на улица „Маршал Тито“
бр.17 Облешево, тел. 033 351770, web: www.cesinovo-oblesevo.gov.mk, контакт лице
Љијанка Андонова, e-mail: info@cesinovo-oblesevo.gov.mk
2. Рок, начин и услови за учество на конкурсот за избор на идејно решение
* Договорниот орган спроведува конкурс за избор на идејно решение како дел од
постапката со преговарање без претходно објавување на оглас за доделување на
договор .
* Учеството на конкурсот е анонимно. Анонимноста на учесниците мора да се запази пред
жири комисијата се додека таа не донесе мислење или одлука. За таа цел, учесниците
задолжително треба да ги достават идејните решенија во неозначени коверти и можат да
користат шифри, наместо лични податоци. Анонимноста треба да се запази пред се до
поднесување на извештајот од страна на жири комисијата.
* На најдобро рангираниот учесник Општина Чешиново-Облешево ќе му додели награда
која е утврдена со одлуката и огласот за спроведување на конкурсот за избор на идејно
решение.
* Согласно член 99 став 1 точка 3 од Законот за јавни набавки – постапка со преговарање
без објавување на оглас, Договорниот орган има обврска да склучи договор за јавна
набавка со најдобро рангираниот учесник на конкурсот за избор на идејно решение .
*Крајниот рок за поднесување на конкурсните трудови изнесува 35 дена од датумот на
испраќање на огласот за објавување во ,,Сл.весник на РМ” и на веб страната на Бирото за
јавни набавки.
Учесниците треба да ги достават своите конкурсни трудови најдоцна до 04.05.2018
година, во 10:00 часот.
Конкурсните трудови скици треба да се предадат во А1 формат тврда
копија, во затворена обвивка со натпис:„Конкурс за избор на идејно решение“ број
05-764/1/2018, со шифра од максумум пет букви и препорака „Не отварај“!.
Потребно е секој прилог да се нумерира со реден број во долниот десен агол и со
истата шифра во горниот десен агол, како и да се приложи список на прилозите со
редниот број. Податоците за авторот треба да се наведат во посебен затворен
плик приложен во трудот со назнака „Автор“ и назначен со истата шифра.
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Податоците за адресата на која треба да се врати неприфатениот труд треба да
се наведат во друг плик со назнака „Адреса за враќање на трудот“ и назначен со
истата шифра.
Конкурсните материјали и останатата коресподенција поврзана со конкурсот се
пишува на македонски јазик.
Понудите се поднесуваат на следнава адреса – Општина Чешиново-Облешево,
ул. “Маршал Тито“ бр.17 Облешево.
Содржината на поднесените трудови е доверлива до истекот на крајниот рок за нивно
поднесување.
3.Комисија за оценување на конкурсот
Работа на конкурсната жири комисија
* Жири комисијата ќе изврши оценување на конкурсните трудови.
* Жири комисијата ќе поднесе извештај за својата работа до Договорниот орган и до
учесниците на конкурсот, потпишан од сите нејзини членови, во кој е претставено
рангирањето на трудовите, врз основа на нивната квалитативна оцена и конкретните
забелешки и доколку е потребно, листа на прашања што треба да се разјаснат во рок од
петнаесет (15) дена од предавањето на трудовите.
* Доколку се поставени прашања на кои треба да се достави одговор од страна на
учесниците на конкурсот заради разјаснување на сите аспекти што се однесуваат на
предложените трудови, Жири комисијата води записник од дискусиите.
* Авторот на наградениот труд и сите учесници на конкурсот ќе бидат писмено известени
за резултатите/изборот на жири комисијата (на конкурсот ќе се направи избор и ќе се
додели само една награда)
Критериуми за избор на најдобро рангираниот проект
Жири комисијата ќе врши оценка на поднесените понуди и ќе изврши избор на најдобро
идејно решение врз основа на следниве критериуми:
*оригиналност, креативност и инвентивност на понудените решенија.....................40 бода
*примена на автентичен израз на понуденото идејно решение.................................30 бода
* конкретна примена на понуденото идејно решение ...................................................30 бода
Жири комисијата е независна во одлучувањето при изборот на најдобар проект врз
основа на критериумите утврдени во конкурсот.
4.Отварање на конкурсните решенија
Пристигнатите трудови ги разгледува Жири комисија составена од три члена, а
формирана од договорениот орган.
Жири комисијата е во следниот состав:
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1. Вера Арсова-претставник од општина Чешиново-Облешево
2.Драгица Здравева-претставник од Источен Плански Регион
3.Јасминка Пашалиска Андоновска-претставник од „Фармахем“
Трудот кој нема да ги содржи сите елементи отпишани во овој конкурс, односно е
доставен ненавремено или е некомплетен, нема да биде предмет на разгледување од
Жири комисијата.
5. Учесници на конкурсот
Право на учество имаат домашни и странски физички и правни лица од
областа на архитектурата - дипломирани инженери архитекти и други физички
лица од области поврзани со дизајн, обликување, естетика на просторот .
Доказ: за правните лица
- документ за регистрирана дејност - за вршење на дејноста поврзана со
предметот на конкурсот или да припаѓа на соодветно професионално
здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран;
за физичките лица:
- Дипломирани инженери архитекти: диплома за завршен архитектонски
факултет;
- други физички лица поврзани со дизајн, обликување, естетика на
просторот: релевантен документ за потврда на стручноста/дејноста која
ја врши.
6. Упатства во врска со рокот и условите што треба се исполнат за учество
на конкурсот
Конкурсот е јавен и анонимен.
Учесниците на конкурсот, со самото поднесување на идејното решение,
прифаќаат дека дале согласност за откривање на идентитетот по извршениот
избор.
Секој од кандидатите кој подигнал конкурсна документација, има право на
учество само со по едно идејно решение.
7. Целите на овој проект, се:
-Заштита на птиците, посебно на штркот како дел од традицијата на регионот
преточена во културното наследство и трајна заштита на животната средина како
карактеристично обележје на регионот;
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- заштита на биодивирзитетот во мочуришните делови, а со тоа и заштита
на белиот штрк од негово угинување;
-вклопување во еко-етно паркот и искористување на ова природно
богатство на оддржлив начин, во функција на развој на туризмот и економски
развој на општината;
Критериумите за избор на дизајнерски решенија за идејно решение би се детерминирале
преку:
 Целосно почитување на програмските барања
 Изводливост и одржливост
 Оригиналност и репрезентативност на концептот
 Креативност и инвентивност во пристапот на обликување
 Читливост на идејата на проектот
 Врска на предложеното решение со окружувањето
8. Услови за изготвување и претставување на идејното решение, согласно целите
на овој проект:
Како минимален услов за претставување на идејното решение, согласно целите на овој
проект е доставување на:
* Цртежи за одредување на стилот изработени на ниво на идејно решение.
9. Износ на наградите што се доделуваат
Износот на наградата за избор на најдоброто решение изнесува 60.000,00 (шеесет
илјади) денари (бруто).
Договорниот орган го задржува правото доколку дел од едно идејно решение, за кое ќе ги
откупи авторските права, а смета дека треба да се вклопат во проектот, при постапка со
преговарање без објавување на оглас со надобро рангираниот учесник, истото да го
предвиди како дел од преговорите.
Оваа награда истовремено ќе претставува и откуп на авторските права и
обештетување на авторот во целост . Општина Чешиново-Облешево ќе го откупи
трудот кој жири комисијата ќе го оцени како најдобро идејно решение согласно
критериумот за оценување. Со авторот на идејното решение Општина ЧешиновоОблешево ќе склучи договор за откуп на правото на делото, односно за пренос
на авторското право заради натамошно користење на делото, за целта на овој
конкурс.
Со исплатата на конкурсниот труд распишувачот на конкурсот се стекнува со
право на употреба на наградениот труд во целост.
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10.Предмет на конкурсот
Предметот на конкурсот е избор на идејно решение за Изработка на макета на бел штрк,
со комплетно изработено идејно решение во електронска , електронска 3D и печатена
форма во намален соодветен размер.
11.Цел и задачи на конкурсот
Цел на проектот е изработка на идејно решение за Изработка на макета на бел штрк.
Со проектот се предвидува:
1. Уредување на две површини и тоа:
- доуредување на паркот на штрковите во с.Чешиново;
- уредување на нов парк во с.Соколарци;
2. Активности за подигање на капацитетите на локалното население и
промоција на Еко етно паркот;

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
„МАКЕТА НА БЕЛИОТ ШТРК“
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Вовед:
Општина Чешиново-Облешево се наоѓа во срцето на Источна Македонија
лоцирана помеѓу општините Кочани, Зрновци, Карбинци и Пробиштип. Атарот на
општината зафаќа површина од 133,5 км2. Поради мочурливото земјиште и
еколошки чистата средина, општината е позната по населување на голем број на
птици, посебно штркови од родот „бел“ штрк. Поради ова, а и поради грижата на
локалното население за штрковите, во 2013 година општината ја доби наградата
„Европско село на белиот штрк“ која се доделува од страна на германската
организација Еуронатур. Општина Чешиново-Облешево беше 13-то Село на
белиот штрк во Европа прогласено од страна на Еуронатур.
Во соработка со Швајцарската Агенција за развој и соработка, Фармахем
ДООЕЛ Скопје и Центарот за развој на источниот плански регион во општина
Чешиново-Облешево ќе се спроведе проектот „Еко етно парк“
Цел на проектот:
Цел на проектот е изработка на идејно решение „Макета на белиот штрк“.
Макетата да биде изработена од дрвен – еко материјал, премачкан со
средство против влага.
Макетата ќе биде поставена на влезот на паркот на штрковите во
с.Чешиново, каде е лоцирано најголемото гнездо на штрковите во Македонија.
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Димензии и распон на макетата
Самиот проектант да даде димензии на макетата имајќи во предвид
истата да се вклопи со другите содржини во паркот.
Подетални информации во општината.
Карактеристики на белиот штрк:
Бел штрк (lat.Ciconia ciconia) е птица од фамилијата штркови (Ciconiidae)
која има долг и црвен клун, долг врат и долги црвени голи и тенки нозе. Телото е
покриено со бели перја, освен долгите перја за летање на крилјата, кои се обоени
со црна боја. Должината на телото достигнува еден метар, а распонот на крилјата
во лет е преку два метра. Во летот нозете ги испружува позади, а клунот и долгиот
врат право напред. Женката и мажјакот не се разликуваат по обоеноста.

