Партида:

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ (версия 7)

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ
Директива 2014/24/ЕС
Директива 2014/25/ЕС

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи/възложители,
които отговарят за процедурата)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Община Бургас

000056814

Пощенски адрес:

ул. Александровска 26
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Бургас

BG341

8000

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Иванка Баева

+359 56907276

Електронна поща:

Факс:

i.baeva@burgas.bg

+359 56860912

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

https://www.burgas.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35432
I.2) Съвместно възлагане
Конкурсът включва съвместни обществени поръчки
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
I.4) Вид на възлагащия орган (в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган)
Министерство или всякакъв друг национален
Публичноправна организация
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Национална или федерална агенция/служба
Европейска институция/агенция или
международна организация
Регионален или местен орган
Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба
I.5) Основна дейност (в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган)
Общи обществени услуги
Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
Отбрана
Социална закрила
Обществен ред и безопасност
Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда
Образование
Икономически и финансови дейности
Друга дейност: ______________
Здравеопазване
I.6) Основна дейност (в случай на обявление, публикувано от възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
Железопътни услуги
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Добив на газ или нефт
Пристанищни дейности
Проучване и добив на въглища или други
Летищни дейности
твърди горива
Вода
Друга дейност: ______________
Пощенски услуги
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РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

„ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ПАМЕТНИК НА АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ –
КОДЖАКАФАЛИЯТА, ОТ ТРАЕН МАТЕРИАЛ (БРОНЗ, КАМЪК ИЛИ СМЕСЕНА ТЕХНИКА)“
Референтен номер: ²
93-ОП18-50
II.1.2) Основен CPV код:
71220000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
II.2) Описание
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.4) Описание на обществената поръчка:

В момента в град Бургас няма паметник на изтъкнатия бургазлия
Александър Георгиев – Коджакафалията. Той е наричан „Бащата на Бургас“,
живял е през втората половина на XIX век и първото десетилетие на XX
век.
Това звание е своеобразно признание за щедростта и великодушието му,
тъй като отдава целия си живот и богатство на Бургас и неговите
граждани. А.Г. Коджакафалията е дарил на стотици бедни бургазлии
парцели за застрояване и безвъзмездно е отстъпил на Общината и Църквата
множество терени, на които са осъществени обществени строежи.
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
Идентификация на проекта:

Да

Не

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.2) Вид на конкурса
Открит
Ограничен
IV.1.9) Критерии, прилагани при оценяването на проектите:

Оценката на идейното предложение /П/ се извършва по следните показатели
за оценка:
„Идейно решение“ – Максимален брой точки – 100 /сто/. Общата оценка на
идейното предложение е сбор от стойностите по три показателя П= П1+П2+П3.
Оценката на показател идейно решение се извършва на база сравнение
между отделни предложения, като се оценяват висока естетическа,
художествена и функционална стойност на предложеното идейно решение
съгласно представеното техническо задание, приложени към проектното
предложение. Към идейното решение се прилага обяснителна записка (вид и
качество на материалите, размери на паметника, от която Журито да
придобие най-точна представа за обекта и идейното решение.
IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 149-342723
Номер на обявлението в РОП:860713
(Обявление за конкурс за проект)

РАЗДЕЛ V: РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА
Конкурсът е прекратен без възлагане или определяне на цена

Да

Не

V.1) Информация относно невъзлагане
Наградата/ите не е/са присъдена/и
Няма получени планове или проекти или всички са отхвърлени
Други причини (прекратяване на процедурата)
Oригинално обявление, изпратено чрез ⁷
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eNotices
TED eSender
Друго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: ⁷_______
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ⁷ (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: ⁷ ________ дд/мм/гггг
V.3) Възлагане и награди
V.3.1) Дата на решението на журито:
________ дд/мм/гггг
V.3.2) Информация относно участници
Планиран брой участници: ______________
Брой участващи МСП: ______________
(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на чуждестранните участници: ______________
V.3.3) Име/на и адрес/и на спечелилия/те конкурса ¹
V.3.4) Стойност на наградата/ите ²
Стойност на присъдената/ите награда/и, без
да се включва ДДС:

Валута:

BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.3) Допълнителна информация: ²

„Идейно решение“ се изчислява по следните подпоказатели:
П1 - Описание на идейно решение - 30т.; П2 - Връзка на идейното решение
със заобикалящата го среда - 30т.; П3 Символика на пластичното решение
- 40т.
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:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от получаването на решението
за прекратяване на процедурата съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:
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Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 07.11.2018 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²
⁷

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
задължителна информация, която не се публикува
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