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МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 

 

ДО 

ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000 - Три Ес” ,        ИЗХ. № 53-00-13550/26.11.2014 

гр. София 1680 

ул. „Дойран” № 9А 

 

 

 

 

 

ПОКАНА 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ 

на основание чл.90, ал. 1, т. 8 от ЗОП 

 

 

 

       Агенция „Пътна инфраструктура”, с адрес гр. София 1606, бул. “Македония” № 3, 

представлявана от инж. Лазар Лазаров - Председател на Управителния съвет, на основание чл. 90, 

ал. 1, т. 8 от ЗОП и в изпълнение на Решение на УС на АПИ, отразено в Протокол № 9850/14 от 

26.11.2014 г. и Решeние № 243 от 26.11.2014 г., отправя покана за участие в процедура на 

договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 

„Извършване на консултантски услуги във връзка с допълнителни строителни работи 

на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629,18 и 

от км 0+000 до км 0+780” с 2 (два) подобекта:  

Подобект I: Реконструкция на водопровод и канализация с увеличена дължина, 

реконструкция на два магистрални топлопровода и изпълнение на допълнително възникнали 

количества СМР; 

Подобект II: Проектиране и изпълнение на шумозаглушителни елементи.“ 

 

І. Мотиви за избора на този вид процедура:  

 

През 2009 г. е изработен технически проект за обект: Път II-18 СОП в участъка от км 59+400 

до км 61+629,18 и от 0+000 до 0+780.  

На 12.03.2012 г. с договор за дарение № РД-567-45/12.03.2012 г. Столична община прехвърля 

собствеността върху посочения проект на Агенция „Пътна инфраструктура”. 

През 2011 г. АПИ възлага изработването на вариантни решения за пътен възел СОП – бул. 

„Сливница”, като на Експертен технико-икономически съвет в АПИ е приет вариант № 3, който е 

включен в документацията за участие в обществената поръчка за допълнително проектиране и 

строителство на обекта.  

С Решение на Председателя на УС на АПИ № 217 от 05.12.2011 г. е открита процедура за 

определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: АМ „София-

Калотина” Лот 1, „СОП – Западна дъга”, от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780” 

със срок за подаване на офери 26.01.2012 г.  

След провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, с Решение № 

72/01.06.2012 г. на Председателя на УС на АПИ  е избран изпълнител на допълнителното 

проектиране и строителството за обекта, като на 22.08.2012 г. е сключен договор № РД-33-

21/22.08.2012 г. с ДЗЗД „Трейс СОП” със срок за изпълнение 12.07.2014 г.  

След провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с Решение на 

Председателя на УС на АПИ № 106/30.07.2012 г. е избран консултант на обекта, като на 
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22.08.2012 г. е сключен договор № РД-34-8/22.08.2012 г. с ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000 – 

Три Ес”. 

 

1. След сключване на договорите за допълнително проектиране и строителство и за 

консултантски услуги и след започване на строителството възникват следните непредвидени 

обстоятелства по смисъла на §1, т. 14б от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 

поръчки: 

 

Необходимост от изпълнение на допълнително възникнали количества СМР и 

реконструкция  на водопровод и канализация с увеличена дължина и на два магистрални 

топлопровода: 

На 19.03.2013 г. в Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на 

движението при Столична община е представен за съгласуване технически  проект за п.в. „СОП - 

бул. „Сливница”, разработен от Изпълнителя в съответствие със заданието за допълнително 

проектиране и разработения идеен проект, включени в документацията за участие в процедурата за 

възлагане на общетвена поръчка. Във внесения за съгласуване технически проект не е предвидено 

изграждането на леви връзки от бул. „Сливница” в посока АМ „Люлин” и от СОП към бул. 

„Сливница”. 

На 26.03.2013 г. в АПИ е получено писмо от Столична община /СО/ с вх. № 07-00-

49/26.03.2013 г., с което СО предлага да се изпълни съгласуваният от Постоянната комисия по 

транспорт, организация и безопасност на движението проект, разработен през 2009 г., с който са 

осигурени всички завои, или новият проект да бъде преработен с осигуряване извършването на ляв 

завой по бул. „Сливница” към СОП в посока АМ „Люлин”, като същият се представи за 

разглеждане и съгласуване от Постоянната комисия по транспорт при СО.  

На 28.03.2013 г. в АПИ е получено писмо от Отдел „Пътна полиция” при СДВР с вх. № 24-

00-625/28.03.2013 г., с което се предлага да се изпълни съгласуваният от Постоянната комисия по 

транспорт, организация и безопасност на движението проект от 2009 г., с който са осигурени всички 

завои, или новият проект да бъде преработен с осигуряване извършването на ляв завой по бул. 

„Сливница” към СОП в посока АМ „Люлин” и от СОП към бул. „Сливница” в посока център, като 

същият се представи за разглеждане и съгласуване от Постоянната комисия при СО и ОПП-СДВР. 

Във връзка с гореизложеното, с цел да бъдат изпълнени изискванията на Столична община и 

Отдел „Пътна полиция”, са проведени редица срещи между Възложителя и Изпълнителя, в резултат 

на което с писмо вх. № 53-00-8025/25.06.2013 г. Изпълнителят представя за разглеждане ново 

идейно решение на пътния възел „Сливница – СОП”. 

Представеното от Изпълнителя идейно решение е одобрено на Експертен технико-

икономически съвет в АПИ на 10.07.2013 г., а на 30.10.2013г. е приет разработен технически 

проект. 

С писмо вх. № 53-00-9308/17.07.2013 г. Изпълнителят информира Възложителя, че във 

връзка с приетото идейно решение на пътен възел „СОП – бул. „Сливница” и съгласно становище 

на „Топлофикация София” ЕАД се налага да бъде извършена реконструкция на два магистрални 

топлопровода. 

На 22.01.2014 г. в Агенция „Пътна инфраструктура” са получени писма с вх. №№ 53-00-

800/22.01.2014 г., 53-00-801/22.01.2014 г. и 53-00-802/22.04.2014 г. с които Изпълнителят 

информира Възложителя, че в резултат на изменението в идейното решение на пътен възел 

„Сливница – СОП” и свързаното с него допълнително препроектиране на всички части – 

Конструкции, Пътна, Инженерни мрежи, се налагат реконструкции на два магистрални 

топлопровода и на канализация и водопровод с увеличена дължина спрямо първоначално 

предвидените по проект и изпълнението на допълнителни по вид и количество СМР, различни от 

вменените като задължение на Изпълнителя съобразно чл. 4 от Договор № РД-33-21 от 22.08.2012 г.  

С писмa вх. №№ 53-00-4042/07.04.2014 г., 53-00-4488/16.04.2014 г., 53-00-4611/22.04.2014 г. 

Изпълнителят предоставя подробно описание и количествени сметки на допълнително налагащите 

се за изпълнение строително-монтажни работи по вид и количества, както и сравнение на 

количествените сметки по проект на пътен възел „Сливница” с кръгово кръстовище на ниво и по 

проект на пътен възел „Сливница” свободно планиране, изработен съгласно идеен проект, които са 
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потвърдени от Консултанта с писма вх. № № 53-00-4223/09.04.2014 г., 53-00-4941/29.04.2014 г., 53-

00-4942/29.04.2014 г. и автора на идейния проект с писмо вх. № 53-00-5124/08.05.2014 г. 

 

Проектиране и изпълнение на шумозаглушителни елементи: 

С писмо вх. № 07-00-136/29.10.13 г. Столична община информира АПИ, че в изпълнение на 

чл. 4 и чл. 5, ал. 1 от Закона за защита от шума в околната среда е разработена Стратегическа 

шумова карта, приета с Решение № 648 от 15.10.2009 г. на Столичен общински съвет. Съгласно 

полученото писмо въз основа на Стратегическата шумова карта през 2010 г. е разработен План за 

действие за управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация 

София. Посочва се, че основна мярка в Плана за действие е изграждане на защитни противошумови 

бариери около всички по-натоварени комуникационно-транспортни артерии. Във връзка с 

изложеното, Столична община изисква поставянето на шумозаглушителни съоръжения при 

участъците от обект „Софийски околовръстен път”, намиращи се в близост до населени места. 

Необходимостта от играждане на шумозащитна стена в участъка от Софийски околовръстен път от 

км 59+400 до км 61+629 и от км 0+000 до км 0+780 е потвърдена от СО и с писмо вх. № 07-00-

37/17.03.2014 г.  

Към момента на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка за 

допълнително проектиране и стоителство за обекта Агенция „Пътна инфраструктура” не е 

запозната с приети от Столичния общински съвет решения относно поставянето на 

шумозаглушителни съоръжения и не е имало как те да бъдат предвидени при провеждането на 

поръчката и възлагането й със сключването на договор с избрания изпълнител на СМР, поради 

което тяхното изграждане не е включено в предмета му. В допълнение към това, Техническият 

проект за обекта е придобит от АПИ по силата на договор за дарение, сключен със Столична 

община, като в последствие е съгласуван от СО без конкретно изискване за поставяне на 

шумозащитни съоръжения.  

2. Вследствие на описаните по-горе непредвидени обстоятелства се налага извършването на 

реконструкции на два магистрални топлопровода и на канализация и водопровод с увеличена 

дължина спрямо първоначално предвидените по проект и изпълнението на допълнителни по вид и 

количество СМР, различни от вменените като задължение на Изпълнителя съобразно чл. 4 от 

Договор № РД-33-21 от 22.08.2012 г., както и монтирането на шумозащитни съоръжения, които 

представляват „Допълнителни работи” по смисъла на чл. 1, т. 13 от Договора и е необходимо да 

бъдат възложени по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/. За целта с Решение № 103 от 

30.06.2014 г. на Председателя на УС на АПИ е открита процедура на догововаряне без обявление на 

основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП, като в резултат на проведеното договаряне с Решение № 

184/30.07.2014 г.  на Председателя на УС на АПИ ДЗЗД „ТРЕЙС СОП” е определено за изпълнител 

на обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително-монтажни работи 

на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629,18 и 

от км 0+000 до км 0+780” с 2 (два) подобекта:  

Подобект I: Реконструкция на водопровод и канализация с увеличена дължина, 

реконструкция на два магистрални топлопровода и изпълнение на допълнително възникнали 

количества СМР; 

Подобект II: Проектиране и изпълнение на шумозаглушителни елементи.“ 

  

 Междувременно, с писмо вх. № 53-00-8368/17.07.2014 г. Консултантът отправя искане за 

допълнително възлагане по реда на ЗОП на консултантските услуги, свързани с възникналите 

допълнителни строителни работи на обекта. 

3. Описаните в т. 1 обстоятелства за Възложителя и за Изпълнителя, както и за Консултанта, 

се явяват непредвидени по смисъла на § 1, т. 14б от ЗОП, а именно: обстоятелства, които са 

възникнали след сключването на договора и не са резултат от действие или бездействие на 

страните, които не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят 

невъзможно изпълнението при договорените условия. Безспорно е, че налагащите се за изпълнение 

вследствие на тяхното възникване, са след сключване на основния договор за допълнително 

проектиране и строителство, което е напълно относимо и към основния договор за консултантски 
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услуги във връзка с осъществяване на строителен надзор на обекта, сключен с ДЗЗД „Сдружение 

Пътконсулт 2000 - Три Ес”, гр. София. 

4. Предвид обстоятелството, че вече е подписан Договор № РД-33-10 от 03.10.2014г. за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнителни строително-

монтажни работи на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 

до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780” с 2 (два) подобекта:  Подобект I: Реконструкция на 

водопровод и канализация с увеличена дължина, реконструкция на два магистрални топлопровода 

и изпълнение на допълнително възникнали количества СМР; Подобект II: Проектиране и 

изпълнение на шумозаглушителни елементи.“ и с оглед на факта, че  изпълнението на обекта без 

осъществяване на строителен надзор е невъзможно и ще бъде в противоречие с действащата в 

страната нормативна уредба, възниква необходимостта от възлагане на допълнителна 

консултантска услуга за осъществяване на строителен надзор по смисъла на чл. 166 и сл. от ЗУТ 

във връзка с изпълнението на допълнителните строителни работи, която следва да бъде извършена 

за сметка на Възложителя и е необходимо да бъде възложена по реда на Закона за обществените 

поръчки /ЗОП/.  
5. В ЗОП са предвидени няколко вида процедури за възлагане на обществени поръчки, едната 

от които е договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП, като възложителите могат 

да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без обявление, само когато поради 

непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство 

на същия изпълнител при следните условия: 

- допълнителната услуга или строителството не могат технически или икономически да се 

разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за възложителя или въпреки 

че могат да се разделят, са съществено необходими за изпълнението на поръчката; 

- общата стойност на поръчките, с които се възлагат допълнителни услуги или 

строителство, не е повече от 50 на сто от стойността на основната поръчка. 

 В настоящия случай, разпоредбата на чл. 90. ал. 1, т. 8 от ЗОП е напълно приложима, тъй 

като са налице кумулативно следните обстоятелства:  

 а) Действащ предходен договор – Договор № РД-34-8/22.08.2012 г., сключен между 

Агенция „Пътна инфраструктура” и ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000 - Три Ес”, гр. София; 

 б) Настъпване на непредвидени обстоятелства, а именно: към момента на обявяване на 

процедурата и сключване на договора с избрания изпълнител на консултантска услуга, 

добросъвестният Възложител не е могъл да предвиди, че при изпълнението на допълнителното 

проектиране и строителството на обекта ще настъпят непредвидени обстоятелства по смисъла на 

Закона за обществените поръчки и Договора за допълнително проектиране и строителство, а 

именно изброените в т. 1 от настоящата покана обстоятелства, чието изпълнение ще изисква и 

строителен надзор.  

 в) Невъзможност допълнителната услуга да се раздели технически от предмета на 

договора без значителни затруднения за Възложителя или въпреки че може да се раздели, е 

съществено необходима за изпълнението му: Съгласно чл. 166 и сл. от ЗУТ, въз основа на писмен 

договор Консултантът изпълнява редица функции при изпълнението на допълнителното 

проектиране и строителството на обекта. Договорът с консултанта е сключен въз основа на 

проведена открита процедура по реда на ЗОП и в изпълнение на Решение № 106/30.07.2012 г. на 

Възложителя. До момента на възникване на непредвидените обстоятелства и към настоящия момент 

строителният надзор се осъществява от изпълнителя по горепосочения договор. Същият е запознат 

в детайли с обекта и в рамките на своята компетентност по закон издава редица актове и протоколи, 

които се съставят по време на строителството по реда на Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на 

актове и протоколи по време на строителството. Възлагането на допълнителната услуга на друг 

изпълнител значително ще затрудни Възложителя, а и в чисто технически аспект не може да бъде 

извършено. Евентуалният избор на друг консултант за допълнителните видове СМР на обекта със 

сигурност ще забави изпълнението му поради непознаване характеристиките на целия обект.  

Невъзможността за разделяне на консултантските дейности като цяло е обективирана и от 

невъзможността за разделяне на отговорностите на консултанта, който осъществява строителен 

надзор на обекта, и евентуалния бъдещ  друг такъв. Това обстоятелство ще затрудни изключително 

много Възложителя при изпълнението на обекта. Изпълнението до момента е в много напреднал 
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стадий и в този смисъл осъществяването на консултантските дейности по строителен надзор от вече 

определения изпълнител  и за допълнително възникналите СМР, е съществено необходимо за 

завършването на обекта. В допълнение на изложеното, при издаването на Протокол обр. 16 за 

обекта освен разделянето на отговорностите, значителни затруднения за възложителя биха създали 

както необходимостта от присъствие на консултант за целия обекта и на консултант за 

допълнително възникналото СМР, така и документалното завършване на обекта.   

 г) Общата стойност на поръчката, с които се възлага допълнителната услуга за 

осъществяване на строителен надзор, няма да надвиши с 50 на сто от стойността на основната 

поръчка - Цената за изпълнение на – Договор № РД-34-8/22.08.2012 г., е в размер на 976 500 лв. без 

ДДС, а прогнозната стойност на настоящата поръчка е  450 000 лв. без ДДС.  

В допълнение към гореизлoжените мотиви, доказателствата, обуславящи избора на 

Възложителя за вида процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП са 

както следва: 

  

1. Копие на Договор № РД-33-21/22.08.2012 г., сключен между АПИ и ДЗЗД „ТРЕЙС 

СОП” 

2. Копие на Допълнително споразумение № 53-00-7996/10.07.2014 г. към Договор № 

РД-33-21/22.08.2012 г. 

3. Копие на Договор № РД-34-8/22.08.2012 г., сключен между АПИ и ДЗЗД 

„Сдружение Пътконсулт 2000 – Три Ес” 

4. Копие на писмо от Столична община с вх. № 07-00-49/26.03.2013 г. 

5. Копие на писмо от Отдел „Пътна полиция” при СДВР с вх. № 24-00-

625/28.03.2013 г. 

6. Копие на писмо от ДЗЗД „Трейс СОП” с  вх. № 53-00-8025/25.06.2013 г. 

7. Копие на писмо от ДЗЗД „Трейс СОП” с вх. № 53-00-9308/17.07.2013 г. 

8. Копие на писмо от ДЗЗД „Трейс СОП” с вх. № 53-00-800/22.01.2014 г. 

9. Копие на писмо от ДЗЗД „Трейс СОП” с вх. № 53-00-801/22.01.2014 г. 

10. Копие на писмо от ДЗЗД „Трейс СОП” с вх. № 53-00-802/22.01.2014 г.  

11. Копие на писмо от ДЗЗД „Трейс СОП” с вх. № 53-00-4042/07.04.2014 г. 

12. Копие на писмо от ДЗЗД „Трейс СОП” с вх. № 53-00-4488/16.04.2014 г. 

13. Копие на писмо от ДЗЗД „Трейс СОП” с вх. № 53-00-4611/22.04.2014 г. 

14. Копие на писмо от Консултанта на обекта с вх. № 53-00-4223/09.04.2014 г.  

15. Копие на писмо от Консултанта на обекта с вх. № 53-00-4941/29.04.2014 г.  

16. Копие на писмо от Консултанта на обекта с вх. № 53-00-4942/29.04.2014 г. 

17. Копие на писмо от авторския надзор с вх. № 53-00-5124/08.05.2014 г. 

18. Копие  на писмо от Столична община с вх. № 07-00-136/29.10.2013 г. 

19. Копие на писмо от Столична община с вх. № 07-00-37/17.03.2014 г.  

20. Копие на писмо до Столична община с изх. № 07-00-61/17.04.2014 г. 

21. Копие на писмо от Столична община с вх. № 07-00-105/10.06.2014 г. 

22. Копие на Решение № 103 от 30.06.2014 г. за откриване на процедура по договаряне 

без обявление на основание чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП.  

23. Копие на писмо от ДЗЗД „Сдружение Пътконсулт 2000 – Три Ес” с вх. № 53-00-

8368/17.07.2014 г. 

24. Копие на Решение № 184/30.07.2014 г.  на Председателя на УС на АПИ за 

определяне на изпълнител. 

 

V. Наименование и адрес на Възложителя: 

  Агенция “Пътна инфраструктура” - гр. София, п. к. 1606, бул. “Македония” № 3, тел. 917 

33 96, факс: 952 25 63. 

            Тип на Възложителя: чл.7, ал.1, т.1 от ЗОП. 

 

VІ. Предмет на поръчката: „Извършване на консултантски услуги във връзка с 

допълнителни строителни работи на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път в 

участъка от км 59+400 до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780” с 2 (два) подобекта:  
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Подобект I: Реконструкция на водопровод и канализация с увеличена дължина, 

реконструкция на два магистрални топлопровода и изпълнение на допълнително възникнали 

количества СМР; 

Подобект II: Проектиране и изпълнение на шумозаглушителни елементи.“ 

Предметът включва изпълнението на следните консултантски дейности: 

А. извършване на строителен надзор в съответствие с изискванията на чл.168 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове. 

Б. отчитане хода на изпълнение на Договора с Изпълнителя и на извършените СМР;  

В. изпълнение на всички останали задължения на КОНСУЛТАНТА, предвидени в договора 

за изпълнение на обществената поръчка, Договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Законовите разпоредби.  

При изпълнение на задълженията си КОНСУЛТАНТЪТ извършва следните дейности:  

1. Проверка за наличност на необходимите документи за започване на строителството и 

съдействие за тяхното набавяне. 

2. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи, съгласно изискванията на Законовите 

разпоредби, включително Наредба № 3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време 

на строителството. 

3. Извършване на оценка за съответствие на всички части на Инвестиционния проект за 

Подобект II: „Проектиране и изпълнение на шумозаглушителни елементи.“ със съществените 

изисквания към строежите съгласно Законовите разпоредби (включително чл. 142, ал. 5 от ЗУТ) и 

изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно 

действащото законодателство (чл. 142, ал. 6 т. 2 от ЗУТ). 

4.  Комплексният доклад следва да бъде изготвен след като КОНСУЛТАНТЪТ получи от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, необходими за изготвяне на доклада, включително и доклада 

по част „Конструктивна”.  

5. Комплектоване на цялата необходима документация по време на строителния процес – 

актове, протоколи, изпитвания и измервания, сертификати за вложени материали, декларации за 

съответствие и др. и информиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за липсващи документи, както и съдействие 

за тяхното набавяне. 

6.  Ежедневен контрол на строителния процес за съответствието на Строежа с действащите 

норми и правила за изпълнение на строително – монтажни работи и за спазване на изискванията по 

чл.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и одобрения инвестиционен проект, както и в случаите на възникнали 

допълнителни СМР на строежа. 

7. Заверка на екзекутивната документация. 

8. Съдействие за издаване на всички необходими писмени становища от специализираните 

контролни органи, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на 

техническата инфраструктура, както и документ от Агенцията по кадастър за изпълнение на 

изискванията по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ. 

9. Съставяне и подписване на констативен акт съгласно чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, с който се 

удостоверява, че Строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената 

екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на 

Договора. 

10. Предприемане на необходимите мерки за навременно получаване на разрешение за 

ползване на целия Строеж, включващ и допълнителни видове СМР. 

11. Контрол на строителните продукти влагани в Строежа, осъществяван в съответствие с 

изискванията на чл. 169б от ЗУТ и Договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

11. Своевременно информиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението на възложените 

задачи, и отчитане дейности по Договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

12. Дейност като координатор по безопасност и здраве съгласно Законовите разпоредби, ако са 

налице условия за определянето на такъв координатор съгласно НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за 
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минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на 

строителни и монтажни работи.  

13. Изпълнение на всички други задължения, посочени в чл. 159 и 168 от ЗУТ, другите 

законови разпоредби и Договорът за строителство с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VІІ. Вид на процедурата: договаряне без обявление по реда на чл. 90, ал. 1, т. 8 от ЗОП. 

VІІI. Изисквания за изпълнение на обществената поръчка: 

1. Пределен финансов ресурс: Предлаганата цена за изпълнението на допълнителната 

услуга е с индикативна стойност 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди ) лева без ДДС, като 

надвишаването й ще е основание за отстраняване на участника на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от 

ЗОП.   

         VІІI.1. Икономическо и финансово състояние. 

1.1. Участникът трябва да докаже наличието на финансов ресурс или достъп до такъв, 

необходим за осигуряването на материали, консумативи, средства за работни заплати и свързаните 

с тях данъци и осигуровки в размер не-по малък от 200 000 /двеста хиляди/ лева. 

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването трябва да 

бъде изпълнено от един или повече от участниците в обединението. 

1.2. Изискването се доказва с представянето на: 

1.2.1. Удостоверение от банка и/или 

1.2.2.  Годишен финансов отчет за последната финансово приключила година или някоя от 

съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в 

която участникът е установен. 

 Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя 

документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг 

документ, който възложителят приеме за подходящ. 

В случай, участникът избере да използва документите по т. 1.2.2, Възложителят няма право да 

изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и 

всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и участникът е 

посочил информация за органа, който поддържа регистъра. 

      В случай, че участник избере да използва документите по т. 1.2.1, той трябва да докаже 

наличието на бързо ликвиден финансов ресурс или достъп до такъв (например пари в брой, 

неотменима кредитна линия или подобни банкови кредитни инструменти). Достъпът до финансов 

ресурс трябва да бъде безусловен, с изключение на условието участникът да бъде избран за 

изпълнител.  

 Участникът може да докаже съответствието си с изискването за икономическо и финансово 

състояние с възможностите на трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на 

поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 

        VІІI.2. Технически възможности и/или квалификация. 

2.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за 

технически възможности и квалификация:  

- Да разполага с инженерно-технически персонал за осигуряване на техническото ръководство 

при изпълнение на консултантската услуга, включитело за осигуряване на контрола на качеството, 

свързани с предмета на обществената поръчка минимален брой ръководни служители, които ще 

отговарят за изпълнението на обществената поръчка. 

Задължителният минимален състав на екипа трябва да включва ключови специалисти в 

областите, покриващи предмета на поръчката, както следва:  

Ръководител на екипа – строителен инженер, специалност “Транспортно строителство” или 

„Пътно строителство“ или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в 

държава, където няма специалност “Транспортно строителство” или „Пътно строителство“, с общ 

професионален опит не по-малко от 10 (десет) години, от които не по-малко от 5 (пет) години като 

ръководител или зам. ръководител на екипа на консултант/строителен надзор по строителство на 

автомагистрали и/или пътища и/или улици с габарит не по-малък от Г 9. 

Инженер част “Пътна” – строителен инженер, специалност “Транспортно строителство”  или 

„Пътно строителство“ или аналогична специалност, ако образователната степен е придобита в 

държава, където няма специалност “Транспортно строителство” или „Пътно строителство“, с 
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минимум 10 (десет) години общ професионален опит, от които не по-малко от 5 (пет) години като 

член на екипа на консултант/строителен надзор по строителство на автомагистрали и/или пътища 

и/или улици с габарит не по-малък от Г 9. 

Инженер количества – строителен инженер или аналогична специалност, ако 

образователната степен е придобита в държава, където няма специалност. Общ професионален 

опит минимум 10 (десет) години, от които не по-малко от 2 (две) години като член на екипа на 

консултант/строителен надзор на подобна длъжност /измерване на количествата/ при строителство 

на автомагистрали и/или пътища и/или улици с габарит не по-малък от Г 9. 

Инженер част „ВиК” – Строителен инженер специалност “ВиК” или аналогична 

специалност, ако образователната степен е придобита в държава, където няма специалност “ВиК”, 

с общ професионален опит не по-малко от 10 (десет) години, от които не по-малко от 3 (три) 

години в пътния сектор, както и минимум един изпълнен обект като член на екипа за 

консултант/строителен надзор при строителство на автомагистрали и/или пътища и/или улици с 

габарит не по-малък от Г 9. 

Геодезист - строителен инженер специалност „Геодезия” или аналогична специалност, ако 

образователната степен е придобита в държава, където няма специалност „Геодезия”, с минимум 5 

(пет) години опит в пътния сектор, участие като член на екипа за консултант/строителен надзор на 

подобна длъжност при строителство на автомагистрали и/или пътища и/или улици с габарит не по-

малък от Г 9. 

Координатор по безопасност и здраве - Строителен инженер или професионална 

квалификация строителен техник или аналогична специалност, ако образователната степен е 

придобита в държава, където няма такава квалификация с общ професионален опит 10 (десет) 

години, както и да притежава необходимия сертификат или друг документ за упражняване на  

позицията „Координатор по безопасност и здраве“.  

2.2. За доказване на техническите възможности и квалификация, участникът представя 

следните документи: 

- списък с лицата по т. 2.1, съдържащ: имена; образование и квалификация; специфичен опит; 

позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка; информация 

за вида на правоотношението на лицето с участника (трудово, гражданско, друго). Списъкът се 

попълва съгласно приложения към настоящата документация образец – Приложение № 7; 

- посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на 

лицата, включени в списъка по точка 2.2. първо тире, съгласно приложения към настоящата покана 

образец на автобиография – Приложение № 8. 

3. Юридически статус – изискуеми документи: 
Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата; 

 

ІХ. Място и срок за изпълнение на поръчката 

 

1. Мястото за изпълнение на поръчката: област София. 

2. Срок за изпълнение на поръчката – срокът за изпълнение на консултантската услуга по 

договора започва да тече от датата на неговото подписване и е до издаването на Разрешение за 

ползване на основния обект, част от който е и „Извършване на допълнителни строително-

монтажни работи на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 

до км 61+629,18 и от км 0+000 до км 0+780” с 2 (два) подобекта:  

Подобект I: Реконструкция на водопровод и канализация с увеличена дължина, 

реконструкция на два магистрални топлопровода и изпълнение на допълнително възникнали 

количества СМР; 

Подобект II: Проектиране и изпълнение на шумозаглушителни елементи.“ 

 

3. Начин на плащане – съгласно проекта на договора се предвиждат:  
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 Междинно плащане - 60 % от цената за изпълнение на договора при завършване на 

строително – монтажните работи (датата на подписване на констативен приемателно-предавателен 

протокол за установяване годността за приемане на строежа) за Подобект I по Договор №  РД-33-

10/03.10.2014 г.; 

 Окончателно плащане - 40 % от цената за изпълнение на договора при завършване на 

строително – монтажните работи (датата на подписване на констативен приемателно-предавателен 

протокол за установяване годността за приемане на строежа) за Подобект II по Договор №  РД-33-

10/03.10.2014 г; 

Всяко плащане се извършва в срок до 30 дни от датата на издаване на данъчна фактура, след 

съставяне и подписване на Констативен приемо-предавателен протокол за установяване годността 

за приемане на строежа за съответния подобект.   

Х. Размер и условия на гаранцията за участие и гаранцията за изпълнение на договора: 

1. Гаранция за участие: 

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 4 500 (четири хиляди и петстотин) лв. и е 

със срок на валидност 30 дни след изтичането на срока на валидност на офертата.  

  2. Гаранция за изпълнение: 
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на поръчката, със срок 

на валидност 30 (тридесет) дни след датата на издаване на Разрешение за ползване на целиястроеж. 

Гаранцията се представя в една от следните форми: депозит на парична сума по следната банкова 

сметка на Възложителя (администрацията на АПИ): 

Банка:  БНБ ЦУ, пл. “Ал. Батенберг” № 1 

IBAN:  BG03 BNBG 9661 3300 1659 03 

BIC:  BNBG BGSD 

или банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Банковата гаранция трябва да бъде 

безусловна и неотменяема с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от 

претендираното обезщетениe със срок на валидност 30 (тридесет) дни след датата на издаване на 

Разрешение за ползване на строежа. 

 Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката - гарант да извърши безусловно 

плащане при първо писмено поискване на АПИ, в случай, че Изпълнителят не е изпълнил някое от 

задълженията си по договора в съответствие с уговореното и в установения за това срок.  

  Разходите по откриването на депозитите и гаранциите и по евентуалното им усвояване са за 

сметка на участника. Гаранциите се освобождават по установения от ЗОП ред. 

 

ХІ. Договаряне с участника 

 

1. Срок за подаване и на офертата: Документите за участие се подават в срок до 17:00 часа 

на 10.12.2014 г. Офертата се представя  в административната сграда на Централната администрация 

на АПИ, гр. София, п. к. 1606, бул. “Македония” № 3, в деловодството, ет. 5, стая 505, съгласно 

изискванията на чл. 57 от ЗОП.  

 

2. Съдържание на офертата:  

2.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, 

изисквани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – т. 5, т. 8, т. 11 – т. 14 от ЗОП, а именно:  

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

2. Оферта – попълнена по образец на възложителя, съгласно Приложение № 1 от настоящата 

документация, която включва списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на 

поръчката ако се предвиждат такива, както и видовете работите от предмета на поръчката, които ще 

извършват и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената 

поръчка.  

3. Представяне на участника – попълва се и се подписва по приложения образец – Приложение 

№ 2. Представя се от участника или ако участникът е обединение – от всяко физическо или 

юридическо лице, което участва в него. В това представяне се включва: посочване на единен 

идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или 
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друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата. 

Част от това представяне е и декларацията по чл. 47, ал. 9 от ЗОП попълнена и подписана по 

приложения образец – Приложение № 14. 

4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата 

(оригинал), когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно 

актуалната му регистрация. 

5. При участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е 

посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата 

в обединението, в който се посочва представляващият. С този документ следва по безусловен начин 

да се удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в 

обществената поръчка и за целия период на изпълнение на договора. Не се допуска промяна в 

състава на обединението след изтичане на срока за подаване на офертите за участие в процедурата 

за възлагане на настоящата обществена поръчка, като всяка извършена такава е основание за 

отстраняване на участника. 

6. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП изготвена по образеца  -

Приложение № 14.  

7. Декларация за солидарна отговорност (съгласно образеца - Приложение № 17). 

8. Документ за гаранция за участие в оригинал. Когато гаранцията е под формата на банкова 

гаранция, същата е по образеца, съгласно Приложение № 11 или в друга форма, съдържаща същите 

или по-добри условия за Възложителя. Гаранцията се представя в оригинал, в една от следните 

форми: депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (администрацията на 

АПИ): (БНБ – централно управление, IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC BNBG BGSD) или 

безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. 

9. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (съгласно образеца - Приложение 

№ 9). 

10. Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности 

и/или квалификация, съгласно точка VІІІ от настоящата покана. 

11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в 

процедурата, съгласно чл. 55, ал. 7  и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – Приложение № 18. 

12. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, за спазване на изискванията за закрила на 

заетостта, минимална цена на труда и условията на труд, съгласно образеца Приложение № 10.  

13. Декларация, че не са налице забранителните основания по Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал)
1
. Декларацията се 

попълва и подписва по приложения образец – Приложение № 20, като е достатъчно декларацията да 

бъде представена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника в 

обединението. 

14. Декларация по чл. 166, ал. 3 от ЗУТ за необвързаност с Изпълнителя на строителните работи 

и доставчиците на обекта (по образеца – Приложение № 19). 

15. Декларация по чл. 166, ал. 4 от ЗУТ – за необвързаност с Изпълнителя на проектанските, 

строителните работи и доставчиците на обекта (по образеца – Приложение № 15). 

16. Декларация за запознаване с определенията за Нередност и Измама – Приложение № 16. 

2.2. Плик № 2 се представя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис 

„Предложение за изпълнение на поръчката“, като в него поставят документите, свързани с 

изпълнението на поръчката, а именно: 

1. Техническа оферта – следва да бъде изготвена по образеца съгласно Приложение № 3  

2. В случай, че е приложимо, към документите в Плик 2 и представеното с него 

предложение за изпълнение на поръчката, участник в процедурата прилага и декларация по чл. 33, 

ал. 4 от ЗОП в свободен текст. 

                                                 
1
 Тази декларация не може да бъде подписвана от пълномощник. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, 

декларацията се представя в официален превод на български. 
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2.3. Плик № 3 се представя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис 

„Предлагана цена“, като в него поставят документите, свързани с предлаганата цена за 

изпълнението на поръчката, а именно: 

1. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката (в оригинал), съгласно 

Приложение № 4. Приложение № 4 се попълва в съответствие с указанията посочени в него.  

      

3. Срок на валидност на предложението: 90 (деветдесет) календарни дни, считано от 

датата на отваряне на офертата. 

 

4. Място и дата на предоставяне на офертата: Офертата се представя в запечатан 

непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител. Върху плика се изписва: 

наименованието на процедурата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 

Пликът се състои от три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика.  
 

5. Място, ден и час за отваряне на офертата и провеждане на договарянето. 

 Постъпилата оферта се отваря в 13:00 часа в първия работен ден след изтичането на срока за 

подаване на оферти в сградата на АПИ на пл. “Македония” № 3. 

Документите се отварят и разглеждат от Комисия, назначена от Възложителя, в присъствие 

на упълномощен/и представител/и на участника. Комисията ще разгледа постъпилата оферта по 

реда на чл. 68 от ЗОП.  При наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, т. 4, т. 5 

и ал. 5 от ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата. За доказване отсъствието на 

тези обстоятелства участникът трябва да предостави като част от офертата си декларации по 

образец на Приложение № 14  към настоящата покана. 

Договарянето по отношение на клаузите на договора ще се проведе след разглеждането 

на офертата, като за датата и мястото участникът се уведомява допълнително. 

Офертата подлежи на обсъждане и изменение в процеса на договаряне. 

Комисията провежда договарянето с участника за определяне на условията на договора, 

съгласно изискванията на Възложителя и Закона за обществените поръчки.  

След провеждане на договарянето, Комисията изготвя доклад до Възложителя. 

6. Критерий за оценка – най-ниска цена. 

 

Приложения: 

Приложение № 1 - Образец на оферта; 

Приложение № 2 Представяне 

Приложение № 3 Образец на техническа оферта; 

Приложение № 4 Образец на ценова оферта. 

Приложение № 6 Декларация за използване ресурсите на трети лица; 

Приложение № 7 Образец - списък на инженерно –техническия персонал за осигуряване на 

техническото ръководство при изпълнение на консултантската услуга;  

Приложение № 8 Образец на автобиография;  

Приложение № 9 Декларация за приемане условията на проекта на договора;  

Приложение № 10 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки; 

Приложение № 11 Образец на банкова гаранция за участие в процедурата. 

Приложение № 12 Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора. 

Приложение № 13 Проект на договор за обществената поръчка. 

 Приложение № 14 Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 

Приложение № 15 – Декларация по чл. 166, ал. 4 от ЗУТ за необвързаност с Изпълнителя на 

проектанските, строителните работи и доставчиците на обекта. 

 Приложение № 16 – Декларация за запознаване с определенията за Нередност и Измама. 

Приложение № 17 – Декларация за солидарна отговорност.  

Приложение № 18 - Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП. 

Приложение № 19 – Декларация по чл. 166, ал. 3 от ЗУТ за необвързаност с Изпълнителя на 

строителните работи и доставчиците на обекта. 
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Приложение № 20 – Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици. 

 

 

С УВАЖЕНИЕ, 

 

ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ  

НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


