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BG-София:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Номер: СО15-РД-09-03-25 от 16.03.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

Наименование и адрес
Столична община, ул. „Московска” № 33, За: Таня Кирилова, България 1000, София, Тел.: 02
9377311, E-mail: tkirilova@sofia.bg, Факс: 02 9377467
Място/места за контакт: Дирекция Обществени поръчки и концесии, ул. Париж №3
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sofia.bg.
Адрес на профила на купувача: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?
tenderId=23602&companyId=20779.
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А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя
Обществени услуги

ОТКРИВАМ
конкурс за проект

Вид на процедурата
Конкурс за проект - открит

ІI.1)

чл. 94, ал. 2 от ЗОП

Услуги
Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на
конкурса за проект
Предмет на конкурса е идеен проект за изграждане на паметник на Градска скулптурна
композиция "Алеко Константинов" на бул. "Витоша" - пешеходен участък I част.

ІV.1)

Зелена обществена поръчкаІV.2)
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V: МОТИВИ

VI: ОДОБРЯВАМ

Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за
насърчаване на зелените обществени поръчки
НЕ

ІV.2.1)

"Зелените" критерии присъстват във:ІV.2.1.2.)
Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие
НЕ

ІV.2.2)

Мотиви за избора на процедура
Налице са условията за провеждане на конкурс за проект като цел на настоящия конкурс е да
бъдат получени идейни решения, които да послужат за възлагане на обществена поръчка за
избор на изпълнител по реда на чл. 90, ал. 1, т. 7 от ЗОП, на базата на резултатите от
класирането на проектите. В съответствие с разпоредбите на чл. 25, ал. 1, чл.94, ал. 1, т.1 и
т.2 и ал. 2, т. 2 и чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП и чл. 5, т. 2; чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредбата за
провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране
(НПКУПИП), конкурсът: - се организира като част от процедура по възлагане на обществена
поръчка за услуга (из¬ра¬ботване на бъдещ работен инвестиционен проект); - се провежда за
придобиване на идеен проект в прединвестиционна фаза – основа за изработка на бъдещ
работен проект; - е открит; - е явен; - е едноетапен.

V.1)

Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е:

V.3)

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --
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VII: ОБЖАЛВАНЕ

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

обявлението и конкурсната програма

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02
9884070, Факс: 02 9807315

VII.1)

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОПVII.2)

17.03.2015 г. 

Трите имена: д-р Тодор Вълков Чобанов
Длъжност: Заместник-кмет на Столична община
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