РЕШЕНИE
за прекратяване на процедура
За: Прекратяване н а конкурс за проект: Обемно-пространствено проучване и идейна концепция/идеен проект за изграждане на
„Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“, открит с решение № F248540/01.07.20222 г. по реда на чл. 18, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 8 от
Закона за обществените поръчки, вписан в Регистъра на обществени поръчки с уникален номер 00087-2022- 0088.
На основание чл. 5, ал. 2, т. 9, чл. 110, ал. 1, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), чл. 44, ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Заповед № СОА21-РД09-705/14.05.2021 г. на Кмета на Столична община

РЕШИХ:
Прекратявам конкурс за проект: Обемно-пространствено проучване и идейна концепция/идеен проект за изграждане на „Пешеходен
мост над ул. „Бяла черква“ поради възникнала необходимост от съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха
променили кръга на заинтересованите лица.
Мотиви: С решение № F248540/01.07.20222 г. в съответствие с разпоредбите на чл. 18, ал. 1, т. 11, чл. 80, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП), чл. 82, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) е открита
настоящата процедура за провеждане на открит конкурс с присъждане на награди с предмет: Обемно-пространствено проучване и
идейна концепция/идеен проект за изграждане на „Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“.
Целта на конкурса е Възложителят да придобие идеен проект на базата на резултатите от класирането на проектите за „Пешеходен
мост над ул. „Бяла черква“, който да послужи за основа за изработка на изменение на подробния устройствен план (при
необходимост) и работен инвестиционен проект за бъдещия пешеходен мост над ул. „Бяла черква“.
С писмо вх. № САГ22-ДР00-1883/13.07.2022 г. в деловодството на Направление „Архитектура и градоустройство“ е постъпило
становище на Камарата на архитектите в България, с което са направени следните предложения за промяна в условията на конкурса:
По отношение изискванията относно годността (правоспособността) да се постави изискване участниците да притежават
проектантска правоспособност и да са вписани в регистъра на Камарата на архитектите по чл. 6, т. 1 или по т. 2 от Закона за
камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) - регистъра на лицата с пълна проектантска
правоспособност или регистъра на проектантските бюра, или в еквивалентни регистри съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен.
Да се измени вида на конкурса, като дейностите по изработване на изменение на действащия подробен устройствен план в обхвата
на проекта и на следващата фаза на инвестиционния проект на пешеходния мост да бъдат възложени по реда на чл. 79, ал. 1, т. 9 от
ЗОП на класираните участници.
Предложена е и промяна в „Критерии и методика за оценяване на идейните проекти“ по отношение на подпоказател К4.1
„икономическа адекватност" и условията на проекто-договора за връчване на наградите.
Камарата на архитектите в България е съсловна организация, чийто цели са да защитава интересите своите членове - архитекти,
ландшафтни архитекти и урбанисти, работещи в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране, отчитайки
интересите на обществото.
Камарата на архитектите в България регламентира дейността на архитектите - проектанти и цели да гарантира свободния избор на
проектант в условията на лоялна конкуренция.
При организирането и провеждането на обществени поръчки в сферата на устройственото планиране публичните възложители
вземат предвид становищата и предложенията на съответните съсловни организации, с цел провеждане на процедурите в
съответствие с установените принципи за професионална дейност в архитектурното проектиране, при условия на определената
професионална етика, високо ниво на квалификация и качество на проектантските и консултантски услуги.
Съгласно законовата възможност, регламентирана в чл. 59, ал. 2 във връзка с чл. 60 от ЗОП и изискванията на специалните закони ЗУТ и ЗКАИИП, Възложителят може да използва спрямо кандидатите или участниците в обществената поръчка критерии за подбор,
които са необходими за гарантиране качественото изпълнение на поръчката. Поставените критерии трябва да са съобразени с
предмета, стойността, обема и сложността на поръчката.
Изпълнението на проектантски услуги е регулирана професия (архитект и инженер в инвестиционното проектиране), упражняването
на която е определено със законови, подзаконови и административни разпоредби.
Във връзка с горното Възложителят се съгласява с предложението на КАБ да постави изисквания относно годността
(правоспособността) за упражняване на професионална дейност за участниците в конкурса.
Главният архитект на Столична община в качеството си на възложител в настоящата обществена поръчка е отговорен за правилното
и законосъобразно провеждане на процедурата по избор на най-добро обемно-устройствено решение и идейна концепция/идеен
проект за изграждане на „Пешеходен мост над ул. „Бяла черква“. За по-добрите резултати от настоящия конкурс участниците следва
да бъдат мотивирани от условията на конкурса, като избраният идеен проект ще служи за основа, определяща изискванията към
обема и съдържанието, както на изменението на подробния устройствен план (при необходимост), така и на бъдещия
инвестиционен проект, включваща всичките му необходими части. Възлагане на разработката на инвестиционния проект на
спечелилите първо или второ място участници ще гарантира реализирането на проекта в неговата цялост и замисъл като единство
на образ, геометрия, композиция, функция и т.н., изразени в конкретното проектно решение.
Възлагането на дейностите по изработване на следващата фаза на инвестиционния проект на пешеходния мост по реда на чл. 79, ал.
1, т. 9 от ЗОП на класираните на първо или второ място участници гарантира оригиналната проектна идея да не се измени
впоследствие. По този начин няма риск да се комбинират различни опции за решение на проектната задача чрез допълнително
възлагане на друг проектант, който да генерира ново проектно решение, лишавайки първоначалните концепции на
първопремирания автор от своята цялостност и оригинална образна идентичност.
Гореизложените промени водят и до промени на клаузите в договора.
Възложителят се съгласява и с направеното от Камарата предложение относно методика за оценка по отношение подпоказател К4.1
„икономическа адекватност". Методиката за оценка следва да гарантира формиране на обективна обща оценка и коректна преценка
на журито за съответствие на проектите с изискванията на възложителя, действащата нормативна уредба и добрите професионални
практики.
Горната фактическа обстановка води до значителни промени в условията на конкурса, което би променило и кръгът на
заинтересованите лица, поради което настоящата обществена поръчка следва да бъде прекратена.

Решението може да бъде обжалвано, относно неговата законосъобразност, пред Комисията за защита на конкуренцията, aдрес:
България, София 1000, бул. „Витоша“ № 18, тел.02/9356113, Факс: 02/9807315, eл. адрес: http://www.cpc.bg в 10- дневен срок от
неговото публикуване.
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