1.

Бих искала да ви попитам дали завършили студенти с непълна проектанска правоспособност могат да вземат участие в
конкурса. И ако отговора е "не", могат ли да участват в екип с ръководител, който има пълна проектантска
правоспособност.
Отговор: Предвид целта на Възложителя, която е избор на правоспособен проектант, който да изготви работния проект,
в конкурса могат да участват само членове на КАБ, със съответната призната правоспособност. Това изискване важи
само за ръководителя на колектива, като освен него в екипа може да има и други специалисти, студенти и т.н… Пълната
проектантска правоспособност е желателна, но не задължителна и е в зависимост от предложеното решение (съгласно
ЗКАИИП , проектантите с ОПП могат да изготвят проекти за обекти пета и шеста категория по ЗУТ, ландшафтните
архитекти с ОПП за паркове от четвърта категория по ЗУТ)

2.

Здравейте, колеги в приложените изходни данни няма актуално заснемане на растителността в разработвания участък,
така както се вижда от снимките. Ако приложите допълнителен файл ще бъде от полза за всички участници.
Отговор: Поради кратките срокове за организация и събиране на изходни данни, в конкурсната документация са
приложени предоставените от „Зелени системи“ данни както за кадастъра и проекта за тази част от парка, така и за
заснемането на дървесната растителност. Евентуални малки несъответствия в растителността няма да бъдат отчетени
при журирането. Организаторът би могъл да съдейства на първопремирания екип за осигуряване на актуално
заснемане с оглед продължаване на работата.

3.

Здравейте,
Бихме искали да ви зададем няколко въпроса, свързани с конкурса за Европейска алея.
В зададените графични материали има различия със съществуващото положение. Изпълнението на зададените от Вас
проектни алеи в дадените .cad файлове включва ли се в бюджета от 35 000 лв. за евроалеята или би било изпълнено с
друго финансиране? Растителността по проект също се различава от съществуващата, да считаме ли, че изпълнената
ще бъде по задания от Вас проект?
Отговор: Очакваният резултат на този етап от конкурса е концепция, и еветуални малки различия от съществуващото
положение няма да бъдат отчетени от журито. В зависимост от избраното проектно решение, за продължаване на
работата организаторът ще съдейства за осигуряване на актуално заснемане. Бюджетът на настоящата задача НЕ
включва изграждане на алейната мрежа на парка по предоставения проект. Екипите могат да предложат частично
изграждане на алеи, ако това е свързано с предлаганото проектно решение.

4.

Здравейте,
Може
ли
някои
от
участниците
в
екипа
да
бъдат
без
проектантска
правоспособност?
Отговор: Да, може. Ръководителят на екипа обаче трябва да притежава проектантска правоспособност, както и да
осигури правоспособен екип специалисти за цялостно изготвяне на проекта.

5.

Уважаеми Дами/Господа,
Във връзка с участието в конкурса за идейна концепция за "Алея на Европа" в София, бихме искали да получим
разяснения относно етапа, на който трябва да бъдат изпратени декларациите от приложение 5.
Отговор: Сканирано копие на декларациите трябва да се изпрати заедно с регистрацията, за да може своевременно
техническата комисия да прегледа документите и да се свърже с даден участник в случай на проблем. Оригиналите на
регистрационната форма и декларациите трябва да се предадат в плик 2 заедно с проектното предложение.

6.

Отговор във връзка със Становище на Сдружение „Велоеволюция“:
Желателно е екипите да предложат решение, съобразено със съществуващата велоалея, като отчетат възможностите
за безконфликтна организация на пешеходно и велосипедно движение, възможност за продължаване на велоалеята до
входа на метростанция „Европейски съюз“.
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