
ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА ДИЗАЈН

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Oпис и захтев у вези дизајна, односно пројекта:

Начин и рок за предају дизајна, односно пројекта:

Критеријум за оцену дизајна, односно пројекта:

Посебна напомена ако је учешће резервисано за одређену професију:



Да ли ће са победником бити закључен уговор:

Рок за доношење одлуке наручиоца:

Ако се додељују, број и вредност награда:

Да ли одлука жирија обавезује наручиоца: НеДа

Имена чланова жирија:

НеДа

Лице за контакт:

Остале информације:
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	Text7: Жири ће вредновати конкурсне радове на основу следећих општих критеријума:* просторни критеријум - процена квалитета решења са аспекта архитектонске и урбанистичке организације простора и функционалне повезаности различитих намена, односа делова и целине простора и објекта, просторни комфор, квалитет простора, инжењерска рационалност и техничка изводљивост* програмски критеријум  - процена функционалности и функционалне оправданости решења са аспекта изградње, експлоатације и рационалног коришћења простора, процена поштовања и задовољења конкурсног задатка,* економски критеријум - процена економичности  и  ефикаснсти,  економски  аспекти пројектованог решења, економска адекватност решења конкурсном задатку, рационалност и практичност, поузданост у коришћењу и експлоатацији, предвиђени трошкови одржавања (огледа се кроз приказ планиране бруто и нето површине објекта, односа између нето корисне површине продајног простора и нето површине осталих простора/зона, мера енергетске ефикасности, предложене материјале, рационалност конструктивнх склопова, решење  одржавања  објекта), максимално:  * естетски критеријум - према коме се процењује: оригиналност, иновативност и уметничка вредност, изворност и креативна посебност, целовитост и доследност решења, уклопљеност у амбијенталну целину, * еколошки критеријум - процена односа према заштити, очувању и унапређењу квалитета животне средине, одрживо коришћење природних ресурса, смањење потрошње  енергије  и коришћење обновљивих извора енергије,Сваки члан жирија самостално бодује радове по задатим критеријумима. Просек бодова даје ранг оцењених радова. На основу наведених критеријума за оцењивање конкурсних радова Жири доноси своју одлуку. Критеријуми за оцењивање наведени су по редоследу значаја. Жири кроз процену степена у коме конкурсно решење испуњава неке или све од утврђених критеријума оцењује конкурсне радове додељујући бодове. Жири је самосталан у одлучивању и разматра анонимне дизајне искључиво на основу критеријума одређених у позиву за учешће и конкурсној документацији.Жири ће све одлуке доносити већином гласова.
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