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I. II. IV.

BG-Добрич:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

РАЗДЕЛ ІIIЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

Наименование, адреси и лица за контакт
Община град Добрич, ул. "България" 12, За: Силвия Енчева и Николай Великов, Р. България 9300, Добрич, Тел.: 058 600050, E-
mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058 600166
Място/места за контакт: Община град Добрич, ул. България №12
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dobrich.bg.

I.1)

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

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

Проекти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

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
„ОБНОВЕНА И МОДЕРНИЗИРАНА ГРАДСКА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГРАДСКИ ПАРК „СВ. ГЕОРГИ”

II.1.1)

Кратко описание
ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ: „ОБНОВЕНА И МОДЕРНИЗИРАНА ГРАДСКА СРЕДА, ЧРЕЗ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
ГРАДСКИ ПАРК „СВ. ГЕОРГИ”. Предмет на конкурса е изработване на идеен инвестиционен проект и в следваща фаза със
спечелилия първо място - технически и работен паркоустройствен проект по ОП „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна
ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”,
Схема „Зелена и достъпна градска среда”.

ІІ.1.2)

Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
71200000, 71400000

Описание:
Архитектурни и свързани с тях услуги
Услуги по градоустройствено планиране и паркова архитектура

ІІ.1.3)

За участието се изисква определена професия
Проектантска правоспособност към Камарата на архитектите в България.

ІІІ.3.1
)

Вид конкурс
Открит

ІV.1)

Критерии за оценка на проектитеІV.3)
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Дата: 12.11.2012 г. , Час 17:00

Цена: , валута

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Оценката за проекта е комплексна и се получава по формулата: КО = К 1 + К 2 + К 3 + К 4+ К5 (максималната оценка е равна на
100 точки). - Критерий 1 (К1) - Функционални изисквания – максимално възможна оценка 25 т. На оценяване по критерия
подлежи представеното решение за функционалните възможности и технически решения по отношение поставените от
възложителя цели и задачи. - Критерий 2 (К2) - Обемно-пространствени и художествени решения – максимално възможна
оценка 25 т. При оценката на проекта по критерия се включват естетическите качества, начина на изграждане и убедителност на
ландшафтно-архитектурния и дизайнерски образ. - Критерий 3 (К3) - Качествени изисквания – максимално възможна оценка 25
т. При оценката на проекта по критерия се включва иновативност на представените решения, качество и дълготрайност на
вложените строителни материали, технологии на изпълнение, решение на конструктивната част. - Критерий 4 (К4) -
Икономическа целесъобразност на проекта – максимално възможна оценка 10 т. На оценяване по критерия подлежи степента на
икономичност на проектното решение. - Критерий 5 (К5) – Публично одобрение от населението на идейните проекти -
максимално възможна оценка 15 т. На оценяване по критерия подлежи броя на получените гласове за всеки идеен проект на
участниците в рамките на 3 /три/ календарни дни. Проектът, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

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: 12.11.2012 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
- една първа награда в размер на 4 000 лева и покана за участие в процедура за договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т.7; -
една втора награда в размер на 2 000 лева; - една трета награда в размер на 1 000 лева.

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
ДА

ІV.5.
3)

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
Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г. "Зелена и достъпна градска среда"

VI.1)

Допълнителна информация
Конкурсната документация може да бъде разгледана и изтеглена от интернет сайта на Възложителя, раздел „Обществени
поръчки” – www.dobrich.bg.

VI.2)

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
На основание чл. 120 от ЗОП

VI.3.
2)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалбиVI.3.
3)
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Община град Добрич, ул. "България" 12, Р. България 9300, Добрич, Тел.: 058 600050, E-mail: dobrich@dobrich.bg, Факс: 058
600166
Интернет адрес/и:
URL: www.dobrich.bg.

Дата на изпращане на настоящото обявление
21.09.2012 г. 

VI.4)


