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РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

Директива 2014/24/ЕС 
Директива 2014/25/ЕС

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ
□

I.i) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи/възложители, 
които отговарят за процедурата)______________
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер: 2
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България 2
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Лице за контакт:
Надя Петрова, Явор Иванов

Телефон:
+359 62619231

Електронна поща:
тор vt@abv.bg

Факс:
+359 62619231

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.veliko-tarnovo.bg 
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/582/
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 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения

| | Национал на или федерална агенция/служба

^Регионален или местен орган
□  Регионална или местна агенция/служба____

□  Публичноправна организация

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

□ Д р у г  тип:______________

I.5) Основна дейност (в случай на обявление
|£<ЗОбщи обществени услуги

□О тбрана
□Обществен ред и безопасност 
□О колн а среда
□  Икономически и финансови дейности 
П Здравеопазване______________________

, публикувано от възлагащ орган)
Г~ 1  Настаняване/жилищно строителство и места 

за отдих и култура
□  Социална закрила
□  Отдих, култура и вероизповедание 
П  Образование
□ Д р уга  дейност:______________

1.6) Основна дейност (в случай на обявление
□  Производство, пренос и разпределение на газ 

и топлинна енергия
□  Електрическа енергия

□ Д о б и в на газ или нефт
□  Проучване и добив на въглища или други 

твърди горива
□  Вода
□  Пощенски услуги______________________

, публикувано от възложител)
□Ж елезопътни услуги

□  Градски железопътни, трамвайни, 
тролейбусни или автобусни услуги

□  Пристанищни дейности 
□Л етищ ни дейности

□ Д р уга  дейност:______________
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РАЗДЕЛ И: ПРЕДМЕТ
11.1) Обхват на обществената поръчка__________________________________________

11.1.1) Наименование:
КОНКУРС ЗА НОВ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР - ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Референтен номер: 2________________________________________________________________

11.1.2) Основен C PV код: 71410000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2) Описание_____________________________________________________________

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2_____________________________________________

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Необходимо е обособяването на нов градски център /НГЦ/, на чиято 
територия да се създадат условия за организиране и провеждане на 
обществени мероприятия от градски, регионален, национален и 
международен мащаб. Целите на конкурса - да получи проектни идеи за 
Новият Градски център (НГЦ): - мастър план на цялата зона на НГЦ, който 
изследва територията и да разпредели в нейните граници на застрояване и 
функции, необходими за неговото функциониране; - идеен проект- 
извлечение за сграда на Експо-център, органично ситуирана в решението 
на съответния мастър план.
Авторските права върху произведенията на спечелилия участник възникват 
за Община Велико Търново. Участникът се съгласява, на основание чл. 42, 
ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските 
права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или 
компоненти, създадени в резултат на или във връзка с конкурса, 
принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха 
принадлежали на автора.
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да KI Не □
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:
Резултатът от конкурса ще бъде използван за кандидатстване по проект 
финансиран с европейски средства на Инвестиционна програма по 
Приоритетна ос 1 по ОПРР 2014-2020.

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ГУ. l) Описание_____________________________________________________________

IV.1.2) Вид на конкурса
Открит

ПОграничен____________________________________________________________
IV. 1.9) Критерии, прилагани при оценяването на проектите:
Оценяването се извършва в скала от четири степени, като всяка една от 
тях отразява начина, по който участниците са се е справили с изброените 
по-долу критерии. Всяка степен носи различен брой точки, както следва: 
10 точки-Проектно предложение, което е изпълнило и надгражда 
изискванията в заданието по най-ефективен и оригинален начин.
7 точки-Проектно предложение, което представя ефективни решения, по
добри от минималните изисквания в заданието.
4 точки-Проектно предложение, което представя добро решение на 
поставените в заданието изисквания.
1 точка-Проектно предложение, което е покрива единствено минималните 
изисквания на заданието.
Критерии за оценка на предложението:
ОТНОСНО ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ ПЛАН ЗА ТЕРИТОРИЯТА
1. функционално решение, зонйране и поетапно изграждане;
2. транспортно комуникационно решение и паркиране;
3. обемно пространствено и художествено решение;
4. концепция за озеленяване и облагородяване на територията;
5. иновативни решения за обществените пространства;
6. устойчивост на решенията;
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ОТНОСНО ПРОЕКТ ЗА СГРАДА НА ЕКСПОЗИЦИОНЕН ЦЕНТЪР
7. оригинална визия и обемно пространствено решение на сградата;
8. ситуиране и вписване на сградата в градската среда;
9. функционално решение;
10. оригиналност на решението за трансформация на ГОЛЯМА ЗАЛА
11. функционални възможности на ГЛАВНОТО ФОАЙЕ
12. екологични и енергийно ефективни решения 
Продължава в Раздел VI.4.3.
IV. 2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на EC: 2018/S 079-177328
Номер на обявлението в РОП:843449
(Обявление за конкурс за проект)

РАЗДЕЛ V: РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА
Конкурсът е прекратен без възлагане или определяне на цена Да □  Не №
V.i) Информация относно невъзлагане

Наградата/ите не е/са присъдена/и
| |Няма получени планове или проекти или всички са отхвърлени 
I |Други причини (прекратяване на процедурата)_____________

Оригинално обявление, изпратено чрез 7 
□  eNotices 
□ T E D  eSender 
□ Д р у г о ______________
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:
17.10.2018 дд/мм/гггг

V.3.2) Информация относно участници
Планиран брой участници: 62 
Брой участващи МСП: 62
(МСП -  както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
Брой на чуждестранните участници: 34

V.3.3) Име/на и адрес/и на спечелилия/те конкурса 1
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2
Клаудио Нарди
Пощенски адрес:
ул. Иполито Пидемонте 63
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Флоренция ITI14 50124 IT
Електронна поща:
info@claudionardi.it

Телефон:
+39 55222132

Интернет адрес: (URL)
Www.claudionardi.it

Факс:
+39 55222132

Изпълнителят е МСП Да №  He U

V.3.4) Стойност на наградата/ите 2
Стойност на присъдената/ите награда/и, без 75000 
да се включва ДДС:

Валута: EUR

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.з) Допълнителна информация; 2

VI.4) Процедури по обжалване
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VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град:
София

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща:
cpcadminScpc.bg

Факс:
+359 29807315

Интернет адрес (URL):
h t t p : / /www. срс . b g

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):

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Под «добро решение» се има предвид проектното предложение да надгражда 
минималните изисквания в заданието. За да се приеме едно решение за 
добро, то следва да надгражда отделният критерий за оценка в по- 
голямата му част.
Под «ефективни решения» се разбират такива, които освен, че надграждат 
изискванията на заданието, го правят по начин, който е най-рационален. 
Използва даденостите на територията/заобикаящата среда и/или разрешава 
два или повече проблема с едно решение. Рационалното използване, освен 
съобразяване с даденостите на терена или заобикалящата среда, може да 
бъде и друго решение, което би довело до намаляване на разходите при 
реализиране или улеснена реализация, без това да се отрази на 
качеството. Под «най-ефективно» се има предвид решение, което е до 
такава степен завършено, че е обективно невъзможно да бъде надградено. 
Обективността се преценява съгласно добрите професионални практики. 
«Оригинален начин» е такъв, чрез който предложението на учасника се 
отличава от останалите. Участникът е изпозлвал иновативни похвати, 
методи, нови технолигии или «зелени» решения, при условие, че не биха 
довели до прекомерно оскъпяване на реализацията.'
При равен брой точки с предимство се ползва учатникът получил повече 
точки по критериите за ГРАДОУСТРОЙСТВЕНО РЕШЕНИЕ ПЛАН ЗА ТЕРИТОРИЯТА.
В случай, че и по тези критерии участниците са с равни точки журито 
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 
на първо място проекти, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код:

Телефон:

Държава:
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Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 04.05.2020 дд/мм/гггг

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

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