ПРАВИЛА ТА УМОВИ КОНКУРСУ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Конкурс проводиться з метою визначення оптимального дизайнерського
та архітектурно-художнього рішення відкритої території пасажирського
комплексу, а також багатофункціонального зонування та благоустрою
громадського простору.
1.2.
Організатором
конкурсу
виступає
державне
підприємство
«Адміністрація морських портів України», основним завданням котрого є
сприяти розвитку морської транспортної інфраструктури України та
підвищенню конкурентоспроможності українських морських портів шляхом
проведення адміністративної реформи та створення умов і механізмів для
залучення інвестицій.
Найменування: ДП «АМПУ»
Місцезнаходження: 65026, м Одеса, вул. Ланжеронівська, 1
Сайт організатора: www.uspa.gov.ua
Координатор конкурсу:
з загальних питань: Лещинська Ельвіра Сергіївна – начальник відділу
туризму та євроінтеграції адміністрації Одеського морського порту
з технічних питань: Ватан Сергій Миколайович – інженер відділу
гідротехнічних інженерних споруд і капітального будівництва адміністрації
Одеського морського порту
Телефон: 048 729 49 00, 048 729 34 82
Електронна пошта: tour@ods.uspa.gov.ua; vsn@ods.uspa.gov.ua
2. ПРЕДМЕТ ТА РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСУ
2.1. Предметом конкурсу є розробка архітектурно-художньої концепції
відкритої території пасажирського комплексу Одеського морського порту.
2.2. Конкурс буде проводитися як відкритий архітектурний конкурс в один
тур, у термін з 10 березня до 11 червня 2017 року.
2.3. Регламент конкурсу:
2.3.1. Опублікування програми та умов конкурсу: 10 березня 2017 року.

2.3.2. Реєстрація Учасників конкурсу (реєстраційна форма та портфоліо
попередніх робіт): з 13 березня до 28 квітня 2017 року.
2.3.3. Питання та відповіді Учасникам: з 1 квітня до 10 травня 2017 року.
2.3.4. Подача конкурсних проектів: до 10 травня 2017 року.
2.3.5. Відкриття виставки конкурсних проектів: 22 травня 2017 року.
2.3.6. Робота журі: з 22 травня до 10 червня 2017 року.
2.3.7. Підведення підсумків та оголошення результатів конкурсу: 11 червня
2017 року.
3. УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ
3.1. Участь в конкурсі відкрита і безкоштовна.
3.2. Конкурс проводиться за єдиними правилами і умовами, які
розробляються організатором конкурсу. Правила та умови є обов'язковими
для всіх Учасників конкурсу.
3.3. Основною умовою конкурсу є створення багатофункціонального
громадського простору та функціонального доступу на пасажирський
комплекс з Приморського бульвару.
3.4. У конкурсі можуть взяти участь як юридичні особи (архітектурні та
дизайн-студії, будівельні компанії, тощо), так і фізичні особи, які досягли 18
років (архітектори, дизайнери, студенти профільних вузів, тощо), що
проживають в Україні.
3.5. Допускається індивідуальна та групова участь. До складу авторського
колективу можуть входити фахівці суміжних професій.
3.6. Обмеження за кількістю поданих робіт для одного Учасника (у т.ч.
авторського колективу) не передбачено.
6. ЖУРІ ТА ГОЛОСУВАННЯ
6.1. Для розгляду та оцінки конкурсних проектів, визначення переможців
конкурсу призначається журі, що складається з запрошених експертів і
співробітників Організатора конкурсу.
6.2. Склад журі може доповнюватися в період проведення конкурсу.

6.3. Голова журі обирається на першому засіданні журі простою більшістю
голосів.
6.4. Члени журі не мають права брати участі в конкурсі.
6.5. Рішення журі приймається простою більшістю голосів у порядку,
визначеному журі.
6.6. При поділі голосів порівну, голос Голови вважається вирішальним.
6.7. За підсумками голосування членів журі визначаються три кращі
концепції, з присвоєнням їм номінації з першого по третє місце.
6.8. Голосування журі проходить в закритому форматі.
6.9. Рішення журі є остаточним і оформляється протоколом за підписами всіх
членів журі, що брали участь в засіданні.
6.10. Відповідальний секретар призначається Організатором конкурсу та
одночасно є секретарем журі і бере участь у його засіданнях без права
голосу.
6.11. Проект, що отримав номінацію «перше місце», визнається переможцем
конкурсу.
7. ПРЕМІАЛЬНИЙ ФОНД КОНКУРСУ
7.1. Переможцю конкурсу, а також іншим Учасникам конкурсу за рішенням
журі Організатор конкурсу виплачує премію.
7.2. Преміальний фонд складає 60 000 (шістдесят тисяч) гривень, з них
виплачуються премії в таких розмірах:
а) номінація «перше місце» – одна премія в розмірі 30 000 (тридцять тисяч)
гривень;
б) номінація «друге місце» – одна премія в розмірі 20 000 (двадцять тисяч)
гривень;
в) номінація «третє місце» – одна премія в розмірі 10 000 (десять тисяч)
гривень.
7.3. За підсумками роботи конкурсу журі залишає за собою право змінювати
розмір головної премії аж до присудження єдиної премії за унікальне
проектне рішення в розмірі всього призового фонду.

7.4. Зміна кількості премій та їх розміру, а також не присудження премій
можливі лише за рішенням журі конкурсу у разі, коли кількість поданих на
конкурс проектів дорівнює або є меншою від кількості премій та, якщо
конкурсні проекти не відповідають технічному завданню.
7.5. В процесі проведення конкурсу Організатор залишає за собою право
засновувати додаткові номінації.
7.6. Виплата грошових коштів переможцю конкурсу здійснюється у місячний
термін з дня прийняття рішення журі.
8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ
8.1. Участь в конкурсі автоматично означає ознайомлення та повну згоду
Учасника конкурсу з цими Правилами та умовами, а саме:
8.1.1. Учасник конкурсу ознайомлений, згоден з усіма умовами та правилами
участі в конкурсі.
8.1.2. Учасник конкурсу згоден на обробку (здійснення будь-яких дій)
Організатором конкурсу будь-яким засобом інформації його персональних
даних: прізвища, імені, мобільного телефону, поштової адреси і адреси
електронної пошти, для наступних цілей: збору і обробки статистичної
інформації та проведення маркетингових, соціологічних та інших
досліджень.
8.2. Учасник конкурсу несе відповідальність за достовірність наданої
персональної інформації. Зазначені Учасником дані повинні бути
підтверджені документально за запитом Організатора. Відмова від
документального підтвердження даних тягне виключення особи, що
відмовилася зі списку Учасників або Переможців конкурсу. Організатор
конкурсу гарантує нерозголошення персональних даних, що стали йому
відомі під час проведення конкурсу, крім їхнього використання за прямим
призначенням.
8.3. Надавши конкурсну заявку, Учасник конкурсу підтверджує наступне:

своє авторство на проект (будь-яка форма плагіату спричинить за
собою дискваліфікацію);

свою згоду і згоду третіх осіб (якщо такі згадані в представленому
проекті) на участь в конкурсі, використання конкурсної заявки на розсуд

Організатора конкурсу, включаючи публікацію в Інтернеті та засобах масової
інформації;

свою згоду, що в разі виникнення претензій збоку третіх осіб,
матеріали виключаються з участі в конкурсі;

у разі отримання претензій від третіх осіб Учасник конкурсу несе
повну відповідальність за порушення прав третіх осіб.
8.4. Учасник згоден в разі визнання його Переможцем конкурсу на вимогу
Організатора брати участь в технічних нарадах в частині застосування
роботи при розробці конструкторської та іншої документації.
8.5. Учасник зобов'язується самостійно нести всі витрати, пов'язані з участю
в конкурсі, включаючи, але не обмежуючись, витратами за Інтернет,
телефон, витратні матеріали, переїзд до місця проведення заходів конкурсу,
інше.
9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА КОНКУРСУ
9.1. Організатор конкурсу має право використовувати персональні дані
Переможця конкурсу, а також брати в останнього рекламні інтерв'ю про
участь в конкурсі, використовувати фото- і відео матеріали з участю
Переможця конкурсу, в тому числі для розміщення в мережі Інтернет, на
радіо і телебаченні, а також для інших засобів масової інформації для
виготовлення будь-яких рекламних матеріалів без сплати за це будь-якої
винагороди Учаснику конкурсу.
9.2. Організатор залишає за собою право без пояснення причин виключати з
участі в конкурсі подані на конкурс проекти, що, на думку Організатора,
порушують правила загальноприйнятої моралі.
9.3. Організатор залишає за собою право вносити зміни в ці умови.
9.4. Організатор встановлює наступні правила огляду конкурсних проектів:

конкурсні проекти, що очевидно не відповідають будь-якому з умов і
правил, а також технічному завданню, будуть виключені з конкурсу;

якщо будь-яку істотну невідповідність буде виявлено на будь-якому
етапі суддівства, журі дискваліфікує відповідну роботу;


Організатор зберігає за собою право запросити в Учасника додаткову
інформацію по дизайнерському рішенню, якщо наданої інформації
недостатньо для прийняття рішення.
9.5. Організатори конкурсу залишають за собою право не прийняти жоден із
запропонованих варіантів.
9.6. Організатори конкурсу беруть на себе витрати на виготовлення
(виведення) виставкових матеріалів (планшетів, банерів) конкурсних
проектів.
10. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
10.1. Посилання та пароль для скачування вихідної документації для
розробки конкурсного проекту будуть вислані після реєстрації протягом доби
на вказану в реєстраційній формі адресу електронної пошти Учасника
конкурсу.
10.2. Вихідна документація включає:


правила та умови конкурсу;


графічні матеріали відкритій території пасажирського комплексу в
масштабі 1: 1000;


схеми розміщення існуючих об'єктів інфраструктури.

10.3. Конкурсний проект повинен:

враховувати існуючу містобудівну ситуацію, в тому числі транспортну
мережу та інженерні мережі;


гармонійно вписуватися в існуючий архітектурний ансамбль міста;


в проекті повинні бути збережені існуючі інфраструктурні об'єкти
пасажирського комплексу.
10.4. Склад конкурсного проекту:

загальний вигляд в кольорі (Учасники повинні виконати характерні
видові зображення з не менш ніж п'яти точок огляду (4 фасаду і «Морський
фасад»);

рішення функціонального
Пасажирський комплекс;

сполучення

Приморський

бульвар

–



ескізний проект і комп'ютерна візуалізація в 3D (не менш 2-х позицій);



генеральний план (подається в масштабі 1: 2000);


пояснювальна записка, що розкриває основні ідеї проекту, його
конструктивні та інженерні рішення, концептуальні рішення транспортної
розв'язки з урахуванням розміщення об'єкта в історичному і культурному
ареалі міста (не більше 3000 знаків);


містобудівний аналіз проекту, що надається;



основні техніко-економічні показники;



функціональні схеми зонування.

10.5. Можливі функції:


громадський простір;



спортивні споруди;



рекреація і розваги;



рітейл;



кафе, ресторани;


зелені зони, панорамні площадки, зони відпочинку, штучні тіньові зони
та інші архітектурні рішення.
10.6. Конкурсні проекти виконуються в комп'ютерній графіці (растровий
файл JPG або TIFF, 300 dpi, розмір файлу не більше 25 Mb, без стиснення, в
PDF, план-фасад, вид збоку і 3D візуалізація) і передаються по електронній
пошті повністю скомпонованими і підготовленими в форматі А1 для
виведення на планшети. На планшеті повинні бути розміщені планувальні
рішення, схеми функціонального зонування, елементи благоустрою і
ландшафтного дизайну, пояснювальна записка, інші проектні пропозиції.
10.7. Учасники конкурсу можуть надати додаткові проектні матеріали, що
розкривають ідею проекту.
11. ПОРЯДОК УЧАСТІ В КОНКУРСІ
11.1. Щоб взяти участь в конкурсі необхідно:


зареєструватися в заявлений в термін, використовуючи встановлену
форму реєстрації та надіслати її разом з портфоліо попередніх робіт,
вказавши в темі листа «Конкурс пасажирський комплекс», на адресу
електронної пошти - tour@ods.uspa.gov.ua;

отримати вихідну документацію конкурсу та ознайомитися з його
правилами та умовами;

проекти, виконані згідно з технічним завданням, а також всю додаткову
документацію до проекту необхідно завантажити на один із сервісів зі
зберігання файлів (файлообмінник). Посилання необхідно вислати в термін,
визначений в правилах і умовах конкурсу, на адресу електронної пошти tour@ods.uspa.gov.ua. Посилання має бути чинним протягом не менше 14
календарних днів з дня отримання листа від Учасника.
11.2. Звертаємо увагу на неприпустимість відправки файлів безпосередньо на
зазначені електронні адреси.
11.3. У самому листі обов'язково потрібно вказати ПІБ контактної особи та
телефон для зв'язку.
11.4. В темі листа необхідно вказати «Конкурс пасажирський комплекс».
12. Критерії оцінки робіт:

професіоналізм, закінченість проектних рішень, придатність до
реалізації;


економічна доцільність проекту в плані реалізації;



унікальність і новизна архітектурного рішення;



грамотне планування об’єктів;


адаптованість проектного рішення до кліматичних умов, з огляду на
близькість до моря;


безпека проектного рішення.

13. Конкурс буде вважатися таким, що відбувся, в разі надання не менше 3-х
конкурсних проектів в термін до 10 травня 2017 року.
14. Мова конкурсу – українська.

