КОНКУРС ЗА АРТИСТИЧНО
ОФОРМЛЕНИЕ НА НОВ
ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС
ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА
Фондът за иновации в културата и София Парк Вилас АД, представлявано от
Гаритидж Инвестмънт Мениджмънт ЕООД, в партньорство с Академия „Градът“
канят интердисциплинарни екипи да се включат в конкурса за създаване на
идейна концепция за артистично оформление на общите пространства в
новостроящ се жилищен комплекс Sofia Park Villas (София Парк Вилас).
Предмет на конкурса е създаване на дизайн и цялостен визуален език на
поредица от външни елементи в затворения жилищен комплекс, като отчита,
че в Sofia Park Villas основният фокус са хората, които ще живеят или прекарват
част от свободното си време в комплекса. Затова и цялата концепция е насочена
към създаване на среда, която предразполага всички ползватели и посетители
да се чувстват уютно и комфортно - с две думи, "на място".
Съществена част от концепцията на Sofia Park Villas е "устойчивост" във всичките
й аспекти на съвременното “зелено” мислене. Жилищният комплекс е в процес
на сертификация като BREEAM Communities.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЯСТОТО
Sofia Park Villas (София Парк Вилас) е комплекс от затворен тип, разположен в
една от най-успешно развиващите се части на столицата, включваща Residential
Park Sofia, Business Park Sofia и новостроящия се Garitage Park. Sofia Park Villas
предлага нов тип жилища, надграждащ общата концепция в района.
Sofia Park Villas е изцяло насочен към динамиката на местния пазар и съответно е
проектиран така, че да отговаря на нуждите на местните ползватели на жилища.
Sofia Park Villas, заедно с новостроящият се комплекс Garitage Park, е първият
проект в Централна и Източна Европа, започнал сертификация по метода
BREEAM Communities за социална, икономическа и екологична устойчивост.
Инвеститорът следва предварителна стратегия за намаляване на вредните
въздействия върху околната среда. Стратегията съдържа демографска оценка,
икономически анализ, енергийна, екологична и транспортна стратегии. Всички
елементи на стратегията са разработени и оценени по методиката BREEAM
Communities.
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В комплекса Sofia Park Villas, сред богата паркова среда, са разположени 34 еднофамилни къщи от 3
типа. Основни акценти в него са:
		
		
		
		
		
		
		

• разположение в подножието на Витоша;
• близост до основни пътни артерии;
• сигурност - 24-часова охрана;
• функционални и комфортни къщи с модерна архитектура и дизайн;
• ниско застрояване, създаващо усещане за простор;
• богати на зелени площи общи части;
• професионално управление и поддръжка.

ОБХВАТ НА ЗАДАНИЕТО
Интердисциплинарните екипи следва да представят цялостна визуална концепция и дизайн на
отделните елементи:
1. Рекламни надписи/визуализации, които да се превърнат в лицето на комплекса и ориентир за живущи
и гости:
		
1.1. Свободно стоящо лого при входа на комплекса. "Вход и изход ", стоящо на подпори или
постамент . Полупрозрачно за видимост от охраната - елемент, намиращ се между бариерите на входа на
комплекса.
		
1.2. Рекламен надпис върху декоративна стена/габион - голям и дълъг надпис успоредно на пътя.
Закрепване с анкерни куки или друг сходен начин върху габиони.
2. Дизайн на табела с номер на всяка къща (34 бр. къщи). Приблизителни размери 40/40см или достатъчно
четливи от разстояние отсрещния тротоар на улицата. Дизайн на пощенска кутия, която би могла да бъде
разположена или на фасадата на всяка къща, или на входа на комплекса.
3. Дизайн и декорация на градинско оборудване (пейки, малки кошчета за отпадъци) в детска площадка
(380м2) и зелена зона за отдих до нея (400м2), както и на обозначителна табела за детската зона.
4. Указателни табели по кръстовищата в комплекса, които да указват посоката към различните къщи и
зони на комплекса. Участниците в конкурса разполагат със свобода по отношение на размера и дизайна.
Единствено изискване е надписите да бъдат четливи.
5. Зона цветарници се намира в тупика на всяка улица. Търси се проект на детайл, който ще раздвижи
фасадите на къщите. Може да бъде захванат и интегриран за тротоара. Там е място, подходящо за пейки
и кошчета за отпадъци.
6. Графити и стенописи върху ограда със следните параметри: бетонова подпорна стена с плаваща
височина 2-1,5 м по цялото протежение на комплекса към ул. “Бяла река” , която отделя Sofia Park Villas от
вилната зона .
7. Графити изрисуване в зоната около трафопоста върху бели алуминиеви електрически съоръжения под
формата на кубчета с размери 2/2/3 м, при запазване на предупредителните табели върху тях.
8. Дизайн на самостоятелна чешма в зелената зона за отдих до детската площадка.
9. Дизайн и декорация на градинско оборудване в зелена зона за отдих, разположена в близост до входа
на комплекса, с размер 230м2- беседка/пергола и кошчета за отпадъци.
Всички надписи следва да бъдат двуезични, на български и английски език.

Задължително се изисква времеви график за изпълнение и
проекто-бюджет за реализация на отделните компоненти,
както и на концепцията в цялост.
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УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
ТИП И ФОРМАТ

Конкурсът е национален, двустепенен, открит и анонимен (конкурсът е анонимен само в първия си етап).
Представените предложения трябва да са на ниво идеен проект.

УЧАСТНИЦИ
В конкурса могат да участват със свой авторски проект едно или повече физически лица, както и юридически
лица.
Конкурсът е насочен към млади (между 18 и 40 години) интердисциплинарни екипи от България, които
желаят да предложат идеен проект, който съответства на духа и предназначението на мястото.
Всяко физическо/юридическо лице може да участва в конкурса само с един проект, в изготвянето на който
е участвало.
Няма да бъдат допуснати до участие проекти на лица, които не отговарят на условията за участие в
конкурса.

В конкурса не могат да участват:
		

1) Лицата, взели участие в изготвянето на конкурсната програма;

		
2) Членовете на журито, резервните членове на журито, както и свързаните с тях лица съгласно
Търговския закон и/или Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт за интереси;
		

3) Лицата, намиращи се в трудови или служебни отношения с Възложителя или с член на журито.

От участие в конкурса се отстраняват незабавно лицата, за които обстоятелствата по предходните
точки са станали известни или са възникнали по времето на провеждането на конкурса, както и лицата,
допуснали информация, нарушаваща анонимността на конкурса;

УСЛОВИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТИТЕ:
Всеки проект трябва да отговаря на следните условия:
		
– да е създаден изцяло от участника в конкурса, който кандидатства с него; ако проектът е
създаден от повече от едно лица, всички автори трябва да участват с проекта;
		

– каквито и да е права върху проекта или части от него да не бъдат притежавани от трети лица;

		

– да бъде специално създаден за целите на конкурса;

		

– да не е бил показван публично по какъвто и да е начин;

		
– да бъде придружен от всички изискуеми документи, а именно от проекто-бюджет за реализация
на отделните компоненти, както и на концепцията в цялост, примерни срокове за изпълнение, и от подписана
декларация в момента на подаване на проекта. В декларацията се записва, че авторът/рите са готови да
преотстъпят авторските си права, ако бъдат класирани на първо, второ или трето място.
Няма да бъдат допуснати до участие проекти, които не отговарят на условията за участие в конкурса.
Декларацията трябва да бъде попълнена, подписана и сканирана. Декларации, които не са попълнени и
подписани, няма да бъдат приети, и проектът ще бъде дисквалифициран.
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НАГРАДИ
Идейният проект, класиран на 1-во място, ще получи награда от 5000 лв., както и възможността
да бъде реализиран в жилищния комплекс, а неговият автор – покана за участие в изпълнението, ако
демонстрира/т капацитет за изпълнение в рамките на посочения ориентировъчен бюджет и срокове за
изпълнение.
Ще бъдат връчени и две поощрителни награди:
		

		

2-а награда: 2000 лв
3-а награда: 1000 лв

Инвеститорът си запазва правото, без да е длъжен, при интерес от негова страна, да покани автора на
идейния проект, класиран на 2-ро и/или 3-то място, да участва в реализация на избрани елементи от своя
проект.
До 10 от проектните идеи ще имат възможност да бъдат представени в специализираните издания на
Градът Медия Груп.

ГРАФИК
26 февруари 2016 г.

Обявяване на конкурса;

26 февруари - 1 април 2016 г.

1) Кандидатите могат да задават своите
въпроси на имейл: fond@sofia-da.eu до
01.04.2016г. (7 дни преди изтичане на
крайния срок за подаване на проектите).
Организаторите на конкурса се задължават
да публикуват на сайта на Фонда за
иновации в културата (fond.sofia-da.eu)
в меню „КОНКУРС“ в 4 дневен срок от
получаване на въпроса разяснения по
всеки въпрос;
2) Възможност за посещение на място
при сформиране на група със заявен
интерес;
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8 април 2016, 18:00 ч.

краен срок за подаване на проекти;

До 15 април 2016 г.

журито обявява краткия списък с класирани
проекти от първия етап;

До 26 април 2016 г.

журито обявява окончателните резултати за
първо, второ и трето място.

ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТИ
Проектите се подават на следния имейл: fond@sofia-da.eu през различните инструменти за трансфер на
файлове (dox.bg, wetransfer.com и др.). Всеки участник трябва да получи писмено потвърждение, че имейлът
му е пристигнал, както и входящ номер.
Проектите се подават, организирани в пет приложения в следните формати:

		

1. Първото приложение трябва да съдържа общата концепцията на авторите, както и име/мото на
проекта: може да бъдат използвани 3D визуализации, схеми и други илюстративни материали (по преценка
на участниците).
Това приложение ще бъде използвано за представяне на проекта в издание на Градът Медия Груп, ако
участниците бъдат класирани в кратък списък и при тяхно изрично съгласие.

•

			
Две табла А1 (84,1 x 59,4 cm) като два отделни PDF файла, съдържащи снимки и
текст. Файловете не трябва да надвишават 20Mb (всяко).

•

			
Текст, обясняващ проекта, от 300 до 500 думи. Той ще се използва за публикация.
Моля, уверете се, че напълно описва проекта.

•

			
Три визуализации с висока резолюция във формат TIF или JPEG. Те ще се използват
за публикация и по време на церемонията по награждаване.
Файловете да са запазени с резолюция 300dpi, CMYK.
		

2. Второто приложение трябва да показва графични визуализации на:

			

1) Свободно стоящо лого при входа на комплекса. "Вход и изход”;

			

2) Рекламен надпис върху декоративна стена/габион;

			

3) Дизайн на табела с номер на всяка къща (34 бр.къщи);

			

4) Дизайн на пощенска кутия;

			

5) Указателни табели по кръстовищата в комплекса, които да указват посоката към

различните къщи и зони на комплекса;
			

6) Указателна табела за детската площадка.

		
3. Третото приложение трябва да показва визуализации на елементите в детската площадка,
зелените зони за отдих и зона цветарници:
			

1) пейки;

			

2) кошчета за отпадъци;

			

3) беседка/пергола;

			

4) цветарник;

			

5) чешма.

		

4. Четвъртото приложение трябва да показва визуализации на графити и стенописи връху:

			

1) оградата;

			

2) трафопоста.

		
5. Проекто-бюджет и време за реализация на концепцията като цяло и на отделните компоненти в
нея (в Excel).
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Приложенията 2, 3 и 4 следва да включват визуализации с висока резолюция във формат TIF или JPEG,
представяне на шрифтове, системи от знаци, цветово кодиране, и да бъдат представени и върху подложки с
визуализации от съответните места в комплекса. Следва да бъде представено и описание на материалите,
от които да бъдат изработвани някои от елементите.
За целите на журирането приложенията са анонимни и представят единствено проекта (не съдържат
информация за автора/ите на проекта).
Няма да бъдат допуснати до участие проекти, получени след посочения краен срок.
Всички подадени проекти се разглеждат от организаторите на конкурса. До участие се допускат проектите,
които отговарят на условията на конкурса.

ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ
Проектите ще бъдат оценявани от ЖУРИ в състав:
		

1. Давид Давидов – представител на инвеститорите/собствениците в комплекса,

		

2. Арх. Илиан Илиев – проектант на Sofia Park Villas,

		

3. Арх. Николай Баровски - председател на РК София-град към КАБ,

		

4. Кирил Вълчев - журналист и юрист,

		

5. Камен Кръстев - представител на Академия „Градът“ .

Етап 1: Журито ще направи първа селекция от максимум 10 проекта.
Етап 2: Десетте проекта ще бъдат представени на различен тип обществени обсъждания: собственици на
жилища в жилищния комплекс, студенти и др. Авторът/авторите ще бъдат поканени на интервю с членовете
на журито, където трябва да имат готовност да защитят ориентировъчната цена за изпълнението на
проектната идея, както и времеви график за изпълнение.
Етап 3: На базата на резултатите от обществените обсъждания журито ще определи първо, второ и трето
място в конкурса. Авторът/авторите на проекта, класиран на първо място, ще бъдат поканени да подпишат
договор за изпълнението на проектната идея.

На журито не могат да се дават указания. Решенията на
журито по всички професионални въпроси, както и оценките
му, са независими, окончателни и не подлежат на обжалване.

ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:
Журито ще оценява проектите на база графичната и текстовата част, представена от участниците.
Оценката на журито ще се формира от следните критерии, подредени по приоритет и тежест в
оценяването, както следва:

•

		
Цялостна визия на предложения идеен проект и обвързаност с концепцията за
жилищния комплекс;
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• Съвременен, иновативен и природосъобразен дизайн;
• Устойчив на атмосферните влияния дизайн, който не изисква скъпа или технически сложна

		
поддръжка;
		
		

• Най-добро съотношение цена – качество на изпълнението на проекта;
• Разумен времеви график на изпълнението на идейния проект.

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА КЛАСИРАНЕТО:
До 26 април 2016 на интернет страница: www.fond.sofia-da.eu и на интернет страницата на комплекса www.
sofiaparkvillas.com ще бъде оповестено класирането в конкурса и победителите.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА
Авторските права на класирания на първо, второ и трето място проект се прехвърлят на инвеститора София Парк
Вилас АД при изплащане на паричните награди, като участниците подписват съответните декларации.
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