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 Деловодна информация

Партида на възложителя: 00087 Поделение:

Изходящ номер:  от дата:

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на
ЕС:

да

Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен
подател:

да

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС: 13/07/2017 (дд/мм/гггг)

Заведено в преписка: 00087-2017-0085 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за конкурс за проект

 Раздел I: Възлагащ орган/възложител

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи/възложители, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Столична община Национален регистрационен номер: 000696327

Пощенски адрес: ул. Московска 33

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Лице за контакт: Ваня Зоровска Телефон: +359 29377246

Електронна поща: vzorovska@sofia.bg Факс: +359 29377558

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.sofia.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile

I.2) Съвместно възлагане

Конкурсът включва съвместни обществени поръчки: НЕ

       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на
обществените поръчки:  

Конкурсът е организиран от централен орган за обществени поръчки: НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк
безплатен достъп на: (URL)
(URL): https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?
tenderId=67332&companyId=20779

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/e_sender_e.pdf
http://simap.ted.europa.eu/
http://www.sofia.bg/
https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=67332&companyId=20779
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Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е
неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):

I.4) Вид на възлагащия орган (в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган)

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност (в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган)

Общи обществени услуги

I.6) Основна дейност (в случай на обявление, публикувано от възложител)

Друга дейност:

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Паметник на инж. Иван Иванов – кмет на София” на бул.
„Драган Цанков” и бул. „Евлоги и Христо Георгиеви”, до Метростанция
„Стадион Васил Левски”, гр. София

Референтен
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 71220000      Допълнителен CPV код: 1 2 JA04

II.2) Описание 

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 

II.2.4) Описание на обществената поръчка:  
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. 79, ал. 1, т.
9 от ЗОП, на базата на резултатите от класирането на проектите. Изборът на идейния
проект, който е в съответствие с изискванията, описани в настоящата конкурсна
програма, следва да послужи за основа съдържаща изисквания към обема и съдържанието
на бъдещия инвестиционен проект, включваща всичките му необходими части.

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.10) Критерии за подбора на участници:2 (в случай на ограничен конкурс)  

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия 
Участието е ограничено до определена професия:

да
Посочете професията: Всеки участник трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката от
най-малко един скулптор и един архитект с пълна проектантска правоспособност, съгласно
чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в
инвестиционното проектиране.
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 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание 

IV.1.2) Вид на конкурса:

Открит

IV.1.7) Имена на вече избрани участници: 1 (в случай на ограничен конкурс)

IV.1.9) Критерии, прилагани при оценяването на проектите:  
Журито оценява проектите спрямо изискванията в заданието за проектиране, като
съобразява представената графична и текстова проектна документация. 
Методиката за оценяване съобразява степента на изпълнение и тежестта на заложените
критерии. 
Оценката на журито се формира от следните критерии: 
А. Постигане на въздейств. обемно-пространств. решение на паметника, при
съобразяване с целите на конкурса – общо до 70 т., от които: 
А1 - постигане на въздействащ обемно-пространствен образ до 50 т. 
А1-1 - Степен на изпълнение на задан. за проектиране до 20 т.; 
А1-2 - Портретна характеристика на главата и силуетно излъчване на фигурата до 30 т. 
А2 - оригиналност и иновативност на авторовата идея при отразяване на личността и/
или дейността на инж. Иван Иванов като кмет на София до 20 т. 
Б. Вписване на паметника в прилежащата градска среда със средствата на синтеза на
архитектурата и монументалното изобразително изкуство – общо до 20 т., от които: 
Б1 - Съобразяване на ситуирането и мащаба на градската скулптура с архитектурно-
пространствената рамка и пешеходни потоци до 10 т.; 
Б2 - Наличие на съвременни методи и технологии за подчертаване на визуалното
въздейств. на градската скулптура до 10 т. 
В. Иконом. обоснованост на проектното решение и обвързаност с финансовата рамка,
определена от възложителя – общо до 10 т. 
В1 - Решението позволява обществено-приемлива цена на реализац., в рамките на
пределно допустимите средства - до 10 т. 
продълж. в раздел VI.3

IV.2) Административна информация 

IV.2.2) Срок за получаване на проекти или на заявления за участие

Дата: 15/09/2017 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Дата на изпращане на поканите за участие на избраните кандидати: 2 (дд/мм/гггг) (в случай на ограничен конкурс)

Дата:    

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за участие: 1  BG

IV.3) Награди и жури 

IV.3.1) Информация относно наградата/ите 
Ще се връчва/т награда/награди:

да
Брой и стойност на наградата/ите, която/които ще се връчва/т:2  
Наградният фонд, за конкурсните проекти, класирани на първо, второ и трето място се
определя, както следва: първо място – 2000 лв.; второ място – 1500 лв. ; трето място –
1000 лв.

IV.3.2) Подробности относно плащанията за всички участници:2  
Наградният фонд се изплаща на класираните участници не по-късно от 30 дни след
приключване журирането на конкурса и влизане в сила на решението за класиране на
Възложителя.

IV.3.3) Последващи поръчки 
Всяка поръчка за услуги след провеждането на конкурса ще бъде възложена на спечелилия или на спечелилите конкурса:

не

IV.3.4) Решение на журито 
Решението на журито е задължително за възлагащия орган/възложителя:
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да

IV.3.5) Имена на избраните членове на журито: 1 2

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.3) Допълнителна информация 2

Всеки член на журито прави своята оценка, като посочва броя точки по всеки кри¬терий
за всеки проект в оценителна таблица. Броят точки се присъжда съобразно посочения
максимален брой точки за критерия. Общата оценка за всеки критерий се формира от
средноаритметичната оценка на направените индивидуални оценки от членовете на
журито. 
Комплексната оценка на проекта се формира като сума от общите оценки по критерии от
А до В, както следва: 
К О = А + Б + В 
Максималната комплексна оценка е 100 т. Проектът, получил най-висока комплекс¬на
оценка, се класира на първо място. По 
същия принцип се класират и участниците на второ и трето място. Участниците, събрали
по-малко от 50 т. като комплексна оценка (половин. от максималната), не се класират. 
За Участниците не трябва да са на лице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,т. 2,
т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, по чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, както и обстоятелсвата по чл.22 от ЗПУКИ.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:  
Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 13/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на
всички приложими закони

http://www.cpc.bg/
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1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в
състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е
покана за участие в състезателна процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете
тази информация, ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се
използва


