
Партида: 00118 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00118

Поделение: ________

Изходящ номер: 1200 - 190  от дата 03/08/2012

Коментар на възложителя:
Процедурата е открита с решение № РД 15-1088/03.08.2012 г.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

Официално наименование
Община Сливен

Адрес
бул. "Цар Освободител" № 1

Град Пощенски код Държава
Сливен 8800 Република 

България

За контакти Телефон
Община Сливен 044 611308

Лице за контакт
Христо Георгиев

Електронна поща Факс
tenders@sliven.bg 044 662350

Интернет адрес/и (когато е приложимо):
www.sliven.bg

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Конкурсна програма може да бъде получена от:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Проекти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и:

(полето се попълва от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура
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Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна/и дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(полето се попълва от възложители по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на  

природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги

Търсене, проучване или добив на  

природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  

тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  

въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

ІI.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на конкурса за проект, дадено от възложителя:
„Зелени, достъпни и активни пешеходни зони”

ІІ.1.2) Кратко описание:
Целта на разработката е да се направи във фаза концепция и 
идейни  инвестиционни проекти /в зависимост от конкретно 
разработваната част/ и с отчитане подробно описаните 
обстоятелства, предложение за благоустрояване на цялата 
територия или на обособени части от нея. Целта е ефективност в 
използване на територията на центъра и поли-функционалност в 
нейното насищане с дейности, подобряване на пешеходния и 
автомобилен достъп, пластично третиране на пешеходните и зелени 
площи чрез проектиране на подпорни стени, стълби, рампи, с 
използване на естественият релеф на терена и възможност да се 
реализира на етапи. Последното изискване е особено важно и ще се 
приемат и разработки, които третират по-детайлно само обособени 
части от подлежащата на разработване територия, с прилагане на 
обща визия за целия й обхват. 
Предвид точно това изискване - възможност за реализиране на 
етапи, следва да се обособят и разработят самостоятелно и с 
различен подход при третирането, поне следните функционално 
свързани части от подлежащата на разработване територия: 
- Същинският център на гр. Сливен, попадащ в №№ 135, 136, 137 и 
139 по плана на ЦГЧ - Сливен, ограничен от булевардите „Цар 
Освободител”, „Цар Симеон” и ул. „Генерал Скобелев”, в които са 
разположени сградите на Митрополията и църквата „Св. Димитър”, 
на ДТ „Ст. Киров”, на две средни училища – ГПЗЕ „Захари Стоянов” 
и ПМГ „Добри Чинтулов”, на хотел „Сливен” и паметникът на Хаджи 
Димитър -  да се разработи концепция за благоустройствени 
мероприятия в подлежащата на разработване територия.
- Съществуващата пешеходна зона по бул. „Цар Освободител” от № 1 
пред сградата на Община Сливен до № 39 пред сградата на НТС, в 
т. ч. площадът пред Община Сливен, ограничаващ от юг кв. 144, в 
който са разположени и сградите на Съда, зала „Сливен” и 
сградата на читалище „Зора” с действаща театрална зала. Площадът 
би могъл да се разработи и самостоятелно, но обвързано с 
останалата част от булеварда - да се разработи идеен 
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инвестиционен проект за благоустройствени мероприятия в 
подлежащата на разработване територия.
- Неразработената част от бул. „Цар Освободител” от № 39 пред 
сградата на НТС до „Градински мост”, като могат да се дадат идеи 
и за доработване на проекта на Пътен възел „Розова градина”, 
одобрен като устройствен проект, в посока функционално допълване 
и благоустрояване - да се разработи идеен инвестиционен проект 
за благоустройствени мероприятия в подлежащата на разработване 
територия.

ІІ.1.3) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 71200000

Доп. предмети 71400000

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Критерии за подбор на кандидатите или участниците (когато е приложимо):
Минимални изисквания към участниците 
1.Право на участие в конкурса за проект имат всички български и 
чуждестранни физически и/или юридически лица или техни 
обединения с професионална регистрация в съответния компетентен 
орган на архитекти в държавата, от която идват.
За участниците от България се изисква пълна проектантска 
правоспособност към Камарата на архитектите в България. Ако 
проектът е подготвен от екип, задължително е ръководителят на 
екипа да има пълна проектантска правоспособност към Камарата на 
архитектите в България. 
2.Участникът да притежава опит в проектирането на пространства с 
обществено значение и предназначение. Информация относно 
притежавания опит се представя в декларацията за техническите 
възможности и квалификация. Участникът следва да е бил проектант 
на поне един реализиран проект сходен по обем и съдържание с 
проекта предмет на настоящия конкурс. За доказване на това 
обстоятелство, участникът следва да представи поне една 
референция от възложител, в която да е описано съдържанието на 
реализирания от проектанта проект. 
3.Не могат да участват в конкурс за проект:
3.1. лицата, взели участие в изготвянето на конкурсната 
програма;
3.2.членовете на техническата комисия, на журито, резервните 
членове на журито, както и свързаните с тях лица съгласно 
Търговския закон и/или Закона за предотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси; 
3.3.лицата, намиращи се в трудови или служебни отношения с 
възложителя или с член на журито;
3.4.лицата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП; 
3.5.лицата, лишени от проектантска правоспособност.
Лицата, за които обстоятелствата по т. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. и 3.5 
са станали известни или са възникнали по времето на провеждането 
на конкурса се отстраняват незабавно от участие в конкурса.
Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, 
той трябва да отговаря на изискванията по т. 3. в държавата, в 
която е установен.
Конкурсът за проект ще се проведе по реда на глава осма от ЗОП и 
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Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и 
инвестиционното проектиране. Участниците в конкурса следва да 
представят следните документи към проекта: 
1.Заявление за участие; 2.Документите със следните данни за 
участниците: 2.1.име на ръководителя на колектива; данни и 
доказателства за неговата специалност, квалификация и 
правоспособност – Диплома/ми за завършено образование, документи 
за придобита квалификация и Удостоверение за пълна проектанска 
правоспособност към Камарата на архитектите в България –
заверено копие; 2.2.Списък с имената на авторите (членовете на 
проектантския колектив); данни и доказателства за тяхната 
специалност, квалификация и правоспособност – Дипломи за 
завършено образование, документи за придобита квалификация и 
Удостоверения за проектанска правоспособност, съгласно ЗКАИИП –
заверени копия; 2.3.Декларация, подписана от всички членове на 
колектива, че се съгласяват ръководителят да ги представлява при 
всички случаи на подписване на документи и договори, както и при 
уреждане на финансовите въпроси; 2.4.Адрес, телефон, факс и 
електронен адрес за контакти.
ДОКУМЕНТИТЕ ПО Т. 2.1 И Т.2.2 СЕ ПОСТАВЯТ В ОТДЕЛЕН НЕПРОЗРАЧЕН 
ПЛИК, КОЙТО СЕ ОТВАРЯ СЛЕД КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ. 
3.Декларация за техническите възможности и квалификация - по 
образец; 4.Референция/и от възложител за реализиран проект;
5.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП - по образец.
6.Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 
т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от 
ЗОП - по образец (когато е приложимо). 7.Списък на документите, 
съдържащи се в заявлението, подписан от участника. 

Да НеІІІ.3.1) За участието се изисква определена професия (когато е  

приложимо):

Ако да, посочете професията:
Проектантска правоспособност към Камарата на архитектите в 
България.

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид конкурс

Открит

Ограничен

Брой участници  ________ или минимален брой ________ / максимален брой ________

ІV.2) Наименования на вече избраните участници (при ограничен конкурс)

ІV.3) Критерии за оценка на проектите
Всички проекти ще бъдат разглеждани, оценявани и класирани по 
посочените по-долу критерии, по следната методика:
Критерий 1 (К1) - Функционални изисквания – На оценяване подлежи 
представеното решение за функционалните възможности и технически 
решения по отношение поставените от възложителя цели и задачи - 
максимално възможна оценка  45 точки.
Критерий 2 (К2) - Обемно-пространствени и художествени решения. 
При оценката на проекта по критерия се включват естетическите 
качества, начина на изграждане и убедителност на архитектурния и 
дизайнерски облик - максимално възможна оценка  20 точки.
Критерий 3 (К3) - Качествени изисквания  – оценява се  
съвременност на архитектурно-строителните решения, 
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съвременността на технологичните решение за изпълнение на 
конструктивната част, качество и дълготрайност на строителните 
материали - максимално възможна оценка  25 точки.
Критерий 4 (К4) - План-програма за изпълнение на последващи 
дейности  по изготвяне на  работни проекти, въз основа на 
предложените концепция и идейни проекти. Оценява се 
реалистичността на план програмата и нейната обвързаност с 
предвидения ресурс от експерти и изпълняваните от тях 
дейностите, необходими за постигне целите и задачите на 
възложителя - максимално възможна оценка - 10 точки
Всеки член на журито прави своята оценка, като посочва броя 
точки за всеки критерий за всеки проект в оценителна таблица. 
Броя точки се присъжда съобразно  посочения максимален брой 
точки за критерия. Общата оценка за всеки критерий се формира от 
средноаритметичната оценка на направените индивидуални оценки на 
членовете на журито. 
Оценката за проекта е комплексна и се получава по формулата: 
КО = К 1 + К 2 + К 3 + К 4
Максималната оценка е равна на 100 точки.
Проектът, получил най-висока комплексна оценка, се класира на 
първо място.

ІV.4) Административна информация

ІV.4.1) Идентификационен номер на конкурса за проект, определен от възложителя  

(когато е приложимо)

ІV.4.2) Условия за получаване на конкурсната програма

Срок за получаване на конкурсната програма

Дата: 24/09/2012 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеПлатими документи

Ако да, цена (в цифри): ________   Валута:

Условия и начин за плащане:

ІV.4.3) Срок за представяне на проекти или на заявления за участие

Дата: 24/09/2012 дд/мм/гггг Час: 16:00

ІV.4.4) Дата на изпращане на поканите за участие до избраните кандидати (когато е  

приложимо)

Прогнозна дата: ________ дд/мм/гггг

ІV.4.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за  

участие

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI

CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

ІV.5) Награди и жури

Да НеІV.5.1) Ще се връчва награда/и

Ако да, брой и стойност на наградата/те, който/които ще се връчват (когато е приложимо)
Възложителят определя следните награди и плащания към 
участниците в конкурса за проект:
-за класирания на първо място участник – парична награда в 

УНП: 3d7d2721-89d2-47cf-b2ae-05eca2106d2e 5



Партида: 00118 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ (версия 4)

размер на 4 000,00 лева (четири хиляди лева) лева и и покана за 
участие в процедура за договаряне без обявление по реда на чл. 
90, ал. 1, т. 7 от ЗОП;  
-за класирания на второ място участник – парична награда в 
размер на 2 000,00 лева (две хиляди лева);
-за класирания на трето място участник – парична награда в 
размер на 1 000,00 лева (хиляда лева).
Конкурсът се провежда при получени повече от едно заявления.

ІV.5.2) Информация за плащанията към всички участници (когато е приложимо)

Да НеІV.5.3) Конкурсът за проект ще бъде последван от обществена поръчка  

за услуга, която ще бъде възложена на спечелилия или на един от  

спечелилите конкурса

Да НеІV.5.4) Решението на журито е задължително за възложителя

ІV.5.5) Имена на членовете на журито (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Конкурсът за проект е свързан с проект и/или програма, които са  

финансирани от фондове на ЕС:

Ако да, посочете проекта/програмата:
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.  "Зелена 
и достъпна градска среда"

VІ.2) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Документацията за участие в открития конкурс за проект може да 
бъде изтеглена от +интернет адреса на Възъложителя - 
www.sliven.bg - Обществени поръчки - Профил на купувача.

VІ.3) Процедури по обжалване

VІ.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)

Официално наименование

Адрес

УНП: 3d7d2721-89d2-47cf-b2ae-05eca2106d2e 6
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Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.3.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.3.2 ИЛИ при необходимост  

раздел VІ.3.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
На основание чл. 120 от ЗОП

VІ.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  

жалби

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VІ.4) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 03/08/2012 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакт

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да бъде получена конкурсна програма

Официално наименование

УНП: 3d7d2721-89d2-47cf-b2ae-05eca2106d2e 7
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Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакт

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени  

проектите/заявленията за участие

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакт

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

УНП: 3d7d2721-89d2-47cf-b2ae-05eca2106d2e 8


