
pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Версия за печат
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I. II. IV.

BG-София:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

Наименование, адреси и лица за контакт
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:
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=23602&companyId=20779.

I.1)

Допълнителна информация може да бъде получена на:

Конкурсна програма може да бъде получена от: На горепосочения адрес за контакти.

Столична община, пл. ''Славейков'' № 4, ст.410, За: Ивана Пасева, България 1000,
София, Тел.: 02 9862278
Място/места за контакт: Дирекция Култура
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РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Проекти трябва да бъдат изпратени на:

Столична община, ул. Московска №33, За: Фронт офис, България 1000, София, Тел.:
02 9377203
Място/места за контакт: Фронт офис

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

I.2)

Основна/и дейност/и на възложителя
Обществени услуги

ОписаниеII.1)
Наименование на конкурса за проект, дадено от възложителя
" Градска скулптурна композиция "Алеко Константинов" на бул. "Витоша" - пешеходен участък
I част"

II.1.1)

Кратко описание
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. Конкурсът е за обемно-
пространствено проучване и идеен проект (по смисъла на чл.2, ал.2, т.2 от НПКУПИП) за
„Градска скулптурна композиция „Алеко Константинов”. Местоположението й, определено с
описаната виза за проектиране, е в обхвата на реконструирания пешеходен участък на бул.
„Витоша - Іч.”, между бул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Хан Аспарух“.

ІІ.1.2)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)ІІ.1.3)
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РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

71200000
Описание:
Архитектурни и свързани с тях услуги 

Критерии за подбор на кандидатите или участниците
Право на участие в конкурса имат всички български физически и/или юридически лица –
скулптори, художници, дизайнери, архитекти, урбанисти и ландшафтни архитекти, притежаващи
образователна квалификация в съответната област и обединени в проектантски колективи.
Проектантският колектив следва да включва минимум един скулптор и един архитект с пълна
проектантска правоспособност.

ІІІ.1)

За участието се изисква определена професия
Проектантският колектив следва да включва минимум един скулптор и един архитект с пълна
проектантска правоспособност.

ІІІ.3.1)

Вид конкурс
Открит

ІV.1)

Критерии за оценка на проектите
Оценката на журито се формира от следните критерии: А. Постигане на въздействащо
обемно-пространствено решение на скулптурната композиция, при съобразяване с целите на
конкурса – общо 70 т., от които: А1 - постигане на въздействащ обемно-пространствен и

ІV.3)
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художествен образ – 50 т. А1-1 - Степен на изпълнение изискванията на заданието за
проектиране - 10 т.; А1-2 - Портретна характеристика на главата (главите) и силуетно
излъчване на фигурата (фигурите) в скулптурната композиция – 40 т. А2 - оригиналност и
иновативност на авторовата идея при отразяване на личността и творчеството на Алеко
Константинов – 20 т. Б. Вписване на скулптурната композиция в прилежащата градска среда
със средствата на синтеза на изкуствата – общо 20 т., от които: Б1 - Съобразяване на
пространственото разположение и техническите характеристики на градската скулптура
(мащаб) с архитектурно-пространствената рамка и пешеходни потоци – 10 т.; Б2 - Наличие на
съвременни методи и технологии за подчертаване на визуалното въздействие на градската
скулптура - 10 т. В. Икономическа обоснованост на проектното решение и обвързаност с
финансовата рамка, определена от възложителя – общо 10 т. В1 - Решението позволява
обществено-приемлива цена на реализацията, в рамките на пределно допустимите средства
за - 10 т.; 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 = К А + К Б + К В Максималната комплексна оценка е
100 т. Проектът, получил най-висока комплексна 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 (половината от максималната), не следва да бъдат
класирани.
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Дата: 08.05.2015 г. , Час 17:00

Цена: , валута

Административна информацияIV.4)
Условия за получаване на конкурсната програмаІV.4.2)

Платими документи
НЕ

Срок за представяне на проекти или заявления за участиеІV.4.3)
Дата: 08.05.2015 г. , Час: 17:00
Език/ци, на който могат да бъдат изготвени проектите
Български

ІV.4.5)

Награди и журиІV.5)
Ще се връчва/т награда/и
Наградният фонд, съобразен с изискванията на чл.10, ал.2 от НПКУПИП, за конкурсните
проекти, класирани на първо, второ и трето място се определя, както следва: 1. първо място
– 2 000 лв. 2. второ място – 1 500 лв. 3. трето място – 1 000 лв. Наградените проекти стават
притежание на Столична община при запазване на авторските права. На класирания на първо
място проектантски колектив ще се възложи изготвяне на работен проект, след
провеждането на процедура по реда на чл. 90, ал. 1, т. 7 от ЗОП. Наградният фонд се
изплаща на класираните участници не по-късно от 30 дни след приключване журирането на
конкурса. Общата стойност на средствата, необходими за проектиране, изграждане и монтаж
на паметника са в размер до 60 000лв., от които – 4 500 лв. награден фонд за провеждане на
настоящия конкурс.

ІV.5.1)

Конкурса за проект ще бъде последван от обществена поръчка за услугите, които
ще бъдат възложени на спечелилия или на един от спечелилите конкурса

ІV.5.3)
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РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

ДА

Решението на журито е задължително за възложителя
ДА

ІV.5.4)

Конкурсът за проект е свързан с проект и/или програма, които са финансирани от
фондове на ЕС
НЕ

VI.1)

Допълнителна информация
Краен срок за регистрация - 08.05.2015г., 17:00 ч. Конкурсът се провежда при наличие на
поне три конкурсни проекта. В случай на по-малък брой, конкурса за проект ще бъде
прекратен и авторите получават обезщетение в размер по 200 лева на проект. Възложителят
НЕ поставя изискване за закупуване на документацията. Пълен достъп до нея е осигурен на
адреса на "Профил на купувача", посочен в раздел I.1) В случай, че лице поиска да закупи
документацията може да направи това всеки работен ден на адрес Столична община, ул.
"Париж" № 3, стая № 1 след издаване на фактура на ул. "Париж" №3, ет.2, стая № 204 и
заплащането й в касата на ул. "Париж" № 3, етаж 2 , стая № 201. Касата е с приемно време
от понеделник до петък от 10:00ч. до 12:00ч. и 14:00ч. до 16:00ч., а в последния петък от
месеца от 10.00 ч до 12.00 ч. В случай, че лице поиска документацията да му бъде изпратена
за негова сметка, то лицето, поискало документацията изпраща писмено искане, като посочва
данни за издаване на фактура, административни сведения и заплаща цената по банков път.
Закупуване на документация за конкурса по банков път се извършва по сметка в лева както

VI.2)

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.aop.bg%2fcase2.php%3fnewver%3d2%26mode%3dshow_doc%26doc_id%3d654626&id=ma-150317064035-8f16db49
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

следва - IBAN: BG81 SOMB 9130 3133 0083 01, BIC код на SOMBBGSF, Име на банка:
Общинска банка, клон "Врабча", ул."Врабча"№6. Цената на документацията е 3 лв.

Процедури по обжалванеVI.3)
Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София,
Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.

VI.3.1)

Подаване на жалби
Съгласно чл.120, ал.5, т.1 от ЗОП

VI.3.2)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Комисия за защита на конкуренцията, бу;. Витоша №18, България 1000, София, Тел.: 02
9884070, Факс: 02 9807315

VI.3.3)

Дата на изпращане на настоящото обявление
17.03.2015 г. 

VI.4)
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