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Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят
за процедурата)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Агенция Пътна инфраструктура

000695089

Пощенски адрес:

бул. Македония № 3
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1606

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Димитър Марков/Виляна Осман

+359 29173283

Електронна поща:

Факс:

d.markov@api.bg

+359 29522563

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.api.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvachasled-30-dekemvri-2014
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп
на: (URL)
http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1019
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са
достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Национална или федерална агенция/служба
Регионален или местен орган
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Регионална или местна агенция/служба
I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности

Настаняване/жилищно строителство и места за
отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: Проектиране, строителство,
поддръжка и ремонт на републикански пътища

Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

Актуализация и допълване на изработените по възлагане на НКСИП подробни
устройствени планове–парцеларни планове за обект: АМ Хемус –Етап 2–между
път II-35 Плевен–Ловеч и път I-5 Русе–Велико Търново
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

71320000
____
Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е aктуализация и допълване на
изработените по възлагане на НКСИП подробни устройствени планове –
парцеларни планове за обект: АМ „Хемус“ – Етап 2 – между път II-35
„Плевен – Ловеч“ и път I-5 „Русе – Велико Търново, разделен на три
обособени позиции, както следва:1. Обособена позиция 1, АМ Хемус, участък
от км 137+800 от идеен проект на НКСИП (края на пътен възел при пресичане
с път II-35) до км 166+144 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с
път III-301), с приблизителна дължина 28,344км;2. Обособена позиция 2, АМ
„Хемус“, участък от 166+144 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с
път III-301) до км 189+344 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с
път III-303), с приблизителна дължина 23,000км;3. Обособена позиция 3, АМ
„Хемус“, участък от 189+344 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с
път III-303) до км 222+000 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с
път І-5), с приблизителна дължина 33,000км.
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС:
127000.00
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система
за покупки)
II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да
Не
Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

АМ Хемус,участък от км 137+800 от идеен проект на НКСИП (края на пътен
възел при пресичане с път II-35) до км 166+144 от ид. проект на НКСИП
(след пресичането с път III-301), с приб. дължинa 28,344км
Обособена позиция №: ² 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
71320000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Област Плевен и Област Ловеч
код NUTS:¹ BG314
код NUTS:¹ BG315
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

1.1.Извършване на необходимите проучвателни работи и изготвяне на ПУП-ПП,
съгласно изискванията на Възложителя и изискванията на действащите към
момента нормативни документи, в обем и съдържание, определени в Заданията
за изработване на ПУП-ПП.
1.2.Отстраняване за своя сметка /на Изпълнителя/ на констатираните от
Възложителя неточности на ПУП-ПП, установени в хода на извършване на
проверките на съответните служби по геодезия, картография и кадастър или
Общински служби „Земеделие“.
2.Задължения, произтичащи от изпълнение предмета на поръчката:
2.1.Поемане на отговорност по изготвяне проекта на ПУП-ПП и докладване на
изработените парцеларни планове пред НЕСУТРП към МРРБ.
2.2Да разполага с екип от служители/експерти, които ще използва за
изпълнение на обществената поръчка, включващ:
2.2.1.Ръководител на екипа: Ръководителят на екипа ще носи отговорност за
качественото изработване на проекта на ПУП - ПП, както и за правилното и
точно отразяване на всички засегнати от трасето на автомагистралата мрежи
и съоръжения, собственост на други ведомства и учреждения.
Ръководителят на екипа проверява обяснителната записка за ПУП-ПП,
изготвените регистри на засегнатите имоти, обобщените баланси и графична
част, като ги подписва, с което удостоверява тяхната пълнота и
достоверност.
2.2.2.Проектант по част „Геодезия“: Проектантът по част „Геодезия“
изготвя обяснителната записка, регистрите на засегнатите имоти,
обобщените баланси и графичната част на проекта на ПУП-ПП.
3.Кратко описание на одобрения от МОСВ вариант:
3.1.За обособена позиция №1 - АМ Хемус, участък от км 137+800 от идеен
проект на НКСИП (края на пътен възел при пресичане с път II-35) до км
166+144 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с път III-301), с
приблизителна дължина 28,344км.Териториалният обхват e уточнен в
заданието за изработване на ПУП-ПП.
3.1.1.Пресичане с напречни пътища (общински и републикански) –
осъществява се на две нива. В идейния проект, възложен от НКСИП са
разработени следните съоръжения при пресичането с общински и
републикански пътища:
1.км 147+979 - Подлез на Общински път LOV1050 – Горан – Владиня
2.км 151+637 - Надлез на път III-3402 – Дренов – Дойренци
3.км 156+250 - Надлез на Общински път LOV1063 – Дренов – Владиня
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4.км 162+056 - Надлез на Общински път LOV1065 – Александрово – Борислав
5.км 165+534 – Подлез на път III-301 – Александрово – Летница
3.1.2.Пресичане с ж.п. линия – осъществява се на две нива. В идейния
проект са разработени следните съоръжения при пресичането с ж.п. линия:
1.км 156+250 - Подлез на ж. п. линия №24 – Троян - Свищов
3.1.3.Пресичане на селскостопански пътища. В идейния проект са предвидени
съоръжения за обслужване на териториите от двете страни на
автомагистралата:
1.км 137+830 - Селскостопански надлез
2.км 140+978 - Селскостопански надлез
3.км 142+255 - Селскостопански подлез
4.км 144+560 - Селскостопански надлез
5.км 145+648 - Селскостопански надлез
6.км 146+866 - Селскостопански подлез
7.км 149+014 - Селскостопански подлез
8.км 154+228 - Селскостопански надлез
9.км 156+850 - Селскостопански подлез
10.км 160+532 - Селскостопански надлез
3.1.4.Пресичане на реки:
1.км 156+660 – Мост над река Берница, L=6м
2.км 164+975 – Мост, L=12м
*УТОЧНЕНИЕ: Когато участник подава оферта за повече от една обособена
позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят отделни ЕЕДОПи, с посочване на обособената позиция, за която се отнасят (Част II,
Раздел А, графа „Обособени позиции“)!
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
42000.00
Валута:
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система
за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни: 45
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
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Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Предлаганата от участниците цена за изпълнение на поръчката, трябва да
включва всички разходи, свързани с предмета на поръчката, включително,
без ограничения, следните разходи:
-Разходите за изпълнение на дейностите по договора съгласно Техническата
спецификация (Заданието за изработване на ПУП), както и всички други
присъщи разходи;
-Цената на Финансовия риск;

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

АМ „Хемус“, участък от 166+144 от идеен проект на НКСИП (след пресичането
с път III-301) до км 189+344 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с
път III-303), с приблизителна дължина 23,000км
Обособена позиция №: ² 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
71320000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Област Ловеч и Област Велико Търново
код NUTS:¹ BG315
код NUTS:¹ BG321
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

1.1.Извършване на необходимите проучвателни работи и изготвяне на ПУП-ПП,
съгласно изискванията на Възложителя и изискванията на действащите към
момента нормативни документи, в обем и съдържание, определени в Заданията
за изработване на ПУП-ПП.
1.2.Отстраняване за своя сметка /на Изпълнителя/ на констатираните от
Възложителя неточности на ПУП-ПП, установени в хода на извършване на
проверките на съответните служби по геодезия, картография и кадастър или
Общински служби „Земеделие“.
2.Задължения, произтичащи от изпълнение предмета на поръчката:
2.1.Поемане на отговорност по изготвяне проекта на ПУП-ПП и докладване на
изработените парцеларни планове пред НЕСУТРП към МРРБ.
2.2.Да разполага с екип от служители/експерти, които ще използва за
изпълнение на обществената поръчка, включващ:
2.2.1.Ръководител на екипа: Ръководителят на екипа ще носи отговорност за
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качественото изработване на проекта на ПУП - ПП, както и за правилното и
точно отразяване на всички засегнати от трасето на автомагистралата мрежи
и съоръжения, собственост на други ведомства и учреждения.
Ръководителят на екипа проверява обяснителната записка за ПУП-ПП,
изготвените регистри на засегнатите имоти, обобщените баланси и графична
част, като ги подписва, с което удостоверява тяхната пълнота и
достоверност.
2.2.2.Проектант по част „Геодезия“: Проектантът по част „Геодезия“
изготвя обяснителната записка, регистрите на засегнатите имоти,
обобщените баланси и графичната част на проекта на ПУП-ПП.
3.Кратко описание на одобрения от МОСВ вариант:
3.1.За обособена позиция №2 - АМ „Хемус“, участък от 166+144 от идеен
проект на НКСИП (след пресичането с път III-301) до км 189+344 от идеен
проект на НКСИП (след пресичането с път III-303), с приблизителна дължина
23,000км.Териториалният обхват e уточнен в заданието за изработване на
ПУП-ПП.
3.1.1.Пресичане с напречни пътища (общински и републикански) –
осъществява се на две нива. В идейния проект, са разработени следните
съоръжения при пресичането с общински и републикански пътища:
1.км 170+080 - Подлез на Общински път LOV1064 – Чавдарци – Крушуна
2.км 172+300 - Надлез на път III-3011 – Летница – Горско Сливово
3.км 184+217 - Надлез на път VTR1200 – Бутово – Върбовка
4.км 188+303 - Надлез на път III-303 – Бутово - Павликени
3.1.2.Пресичане с ж.п. линия – осъществява се на две нива. В идейния
проект са разработени следните съоръжения при пресичането с ж.п. линия:
1.км 187+781 - Подлез на ж. п. линия №2 – София – Варна
3.1.3.Пресичане на селскостопански пътища - в идейния проект са
предвидени съоръжения за обслужване на териториите от двете страни на
автомагистралата:
1.км 167+381 - Селскостопански подлез
2.км 168+082 – Селскостопански подлез
3.км 169+350 – Селскостопански подлез
4.км 174+650 – Селскостопански подлез
5.км 175+444 – Селскостопански подлез
6.км 177+303 – Селскостопански подлез
7.км 179+556 – Селскостопански подлез
8.км 182+876 – Селскостопански подлез
9.км 186+115 – Селскостопански подлез
3.1.4.Пресичане на реки:
1.км 166+304 – Мост над река Осъм, L=10x29м
2.км 173+144 – Мост над дере, L=3x26м
3.км 177+665 – Мост над река Ломя, L=1x26м
4.км 178+559 – Мост над река Ломя, L=1x26м
*УТОЧНЕНИЕ: Когато участник подава оферта за повече от една обособена
позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят отделни ЕЕДОПи, с посочване на обособената позиция, за която се отнасят (Част II,
Раздел А, графа „Обособени позиции“)!
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
35000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
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стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система
за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни: 45
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Предлаганата от участниците цена за изпълнение на поръчката, трябва да
включва всички разходи, свързани с предмета на поръчката, включително,
без ограничения, следните разходи:
Разходите за изпълнение на дейностите по договора съгласно Техническата
спецификация (Заданието за изработване на ПУП), както и всички други
присъщи разходи;
Цената на Финансовия риск;

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

АМ „Хемус“, участък от 189+344 от идеен проект на НКСИП (след пресичането
с път III-303) до км 222+000 от идеен проект на НКСИП (след пресичането с
път І-5), с приблизителна дължина 33,000км
Обособена позиция №: ² 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
71320000

УНП: 9ac26984-1654-4684-8486-c7e12237934e
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____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Област Велико Търново
код NUTS:¹ BG321
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

1.1.Извършване на необходимите проучвателни работи и изготвяне на ПУП-ПП,
съгласно изискванията на Възложителя и изискванията на действащите към
момента нормативни документи, в обем и съдържание, определени в Заданията
за изработване на ПУП-ПП.
1.2.Отстраняване за своя сметка /на Изпълнителя/ на констатираните от
Възложителя неточности на ПУП-ПП, установени в хода на извършване на
проверките на съответните служби по геодезия, картография и кадастър или
Общински служби „Земеделие“.
2.Задължения, произтичащи от изпълнение предмета на поръчката:
2.1.Поемане на отговорност по изготвяне проекта на ПУП-ПП и докладване на
изработените парцеларни планове пред НЕСУТРП към МРРБ.
2.2.Да разполага с екип от служители/експерти, които ще използва за
изпълнение на обществената поръчка, включващ:
2.2.1.Ръководител на екипа: Ръководителят на екипа ще носи отговорност за
качественото изработване на проекта на ПУП - ПП, както и за правилното и
точно отразяване на всички засегнати от трасето на автомагистралата мрежи
и съоръжения, собственост на други ведомства и учреждения.
Ръководителят на екипа проверява обяснителната записка за ПУП-ПП,
изготвените регистри на засегнатите имоти, обобщените баланси и графична
част, като ги подписва, с което удостоверява тяхната пълнота и
достоверност.
2.2.2.Проектант по част „Геодезия“: Проектантът по част „Геодезия“
изготвя обяснителната записка, регистрите на засегнатите имоти,
обобщените баланси и графичната част на проекта на ПУП-ПП.
3.Кратко описание на одобрения от МОСВ вариант:
3.1.За обособена позиция №3 - АМ„Хемус“, участък от 189+344 от идеен
проект на НКСИП (след пресичането с път III-303) при км 222+000 от идеен
проект на НКСИП (след пресичането с път I-5), с приблизителна дължина
33,000км.Териториалният обхват e уточнен в заданието за изработване на
ПУП-ПП.
3.1.1.Пресичане с напречни пътища (общински и републикански) –
осъществява се на две нива. В идейния проект са разработени следните
съоръжения при пресичането с общински и републикански пътища:
1.км 190+456 - Надлез на Общински път VTR 1201 – с. Павликени – с. Недан
2.км 203+285 - Надлез на Общински път VTR 1202 – с. Дъе(1(скот – с.
Паскалевец
3.км 209+573 – Надлез на Общински път VTR 1202_2 – с. Паскалевец – с.
Ресен
4.км 221+278 – Пътен подлез с Републикански път I-5
3.1.2.Пресичане на селскостопански пътища. В идейния проект са предвидени
съоръжения за обслужване на териториите от двете страни на
автомагистралата.
1.км 191+448 - Селскостопански надлез
2.км 192+830 - Селскостопански надлез
3.км 195+020 - Селскостопански надлез
4.км 197+294 - Селскостопански надлез
5.км 198+279 - Селскостопански подлез
6.км 199+713 – Мостово съоръжение
7.км 201+410 - Селскостопански надлез
УНП: 9ac26984-1654-4684-8486-c7e12237934e
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8.км 204+444 - Селскостопански надлез
9.км 205+368 - Селскостопански надлез
10.км 207+344 - Селскостопански надлез
11.км 213+294 - Селскостопански подлез
12.км 215+504 - Селскостопански подлез
13.км 217+222 - Селскостопански надлез
14.км 218+725 - Селскостопански надлез
*УТОЧНЕНИЕ: Когато участник подава оферта за повече от една обособена
позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят отделни ЕЕДОПи, с посочване на обособената позиция, за която се отнасят (Част II,
Раздел А, графа „Обособени позиции“)!
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
50000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система
за покупки
Продължителност в месеци: ________ или Продължителност в дни: 45
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз

УНП: 9ac26984-1654-4684-8486-c7e12237934e
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Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Предлаганата от участниците цена за изпълнение на поръчката, трябва да
включва всички разходи, свързани с предмета на поръчката, включително,
без ограничения, следните разходи:
Разходите за изпълнение на дейностите по договора съгласно Техническата
спецификация (Заданието за изработване на ПУП), както и всички други
присъщи разходи;
6.3.2.Цената на Финансовия риск.

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

За настоящата обществена поръчка, Възложителят не поставя изисквания по
чл. 60 от ЗОП за годност за упражняване на професионална дейност.
ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За настоящата обществена поръчка, Възложителят не поставя изисквания по
чл. 61 от ЗОП за доказване на икономическото и финансовото състояние на
участниците в процедурата
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1.За всяка от обособените позиции се изисква участникът, през последните
3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил
минимум 1 ( една ) услуга, сходна с предмета на поръчката.
УТОЧНЕНИЕ: При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има
предвид, че:
*Забележка 1: Под „дейности сходни с тези на поръчката“ се приемат
проектантски услуги свързани с изработването или участие в изработването
на подробни устройствени планове – парцеларни планове и/или планове за
регулация.
*Забележка 2: За изпълнена ще се счита дейност, за която има документ,
издаден от получателя или от компетентен орган, или която е посочена в
публичен регистър, в който е публикувана информация за нейното
изпълнение, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП
вида и датата на съответния документ и/или на съответния линк в публичния
регистър!
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от
участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му,
приложени към настоящата документация.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от
участниците по всяко време да представят всички или част от документите,
чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи,
изискването по т.3.3.1 се доказва с представянето на:
qСписък на услугите, които са сходни с предмета на обществената поръчка,
с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство
за извършената услуга.

УНП: 9ac26984-1654-4684-8486-c7e12237934e
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2. За всяка от обособените позиции се изисква участникът в процедурата да
разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за
изпълнението на поръчката, включващ най-малко:
-Ръководител на екипа – 1 (един) брой - Професионална област
(квалификация): да има висше образование по специалност „Геодезия” или
„Маркшайдерство и геодезия” или еквивалентна специалност.
-Проектант по част „Геодезия“- 1 (един) брой - Професионална област
(квалификация): да има висше образование по специалност „Геодезия” или
„Маркшайдерство и геодезия” или еквивалентна специалност.
УТОЧНЕНИЕ: При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има
предвид, че:
*Забележка 1: Всички проектанти следва да притежават валидно
удостоверение за пълна проектантска правоспособност в областта на
професионалната си квалификация, съгласно ЗКАИИП към момента на сключване
на Договора за обществена поръчка. За ръководителя на екипа се изисква,
към момента на сключване на договора, да притежава и правоспособност за
дейности по кадастъра.
*Забележка 2: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на
един експерт.
*Забележка 3: Допустимо е, предлаганите от участниците в процедурата
експерти да не са различни за различните обособени позиции.
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от
участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му,
приложени към настоящата документация.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от
участниците по всяко време да представят всички или част от документите,
чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на
поръчката, съответствието с изискването за всяка обособена позиция се
доказва с представянето на:
Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена
професионалната компетентност на лицата.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална
и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни
места
ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²
ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

За всяка една от обособените позиции:
1. ТЕКСТОВА ЧАСТ и ГРАФИЧНАТА ЧАСТ на проекта се изготвят съгласно
Заданията за изработване на ПУП-ПП, утвърдени от Председателя на УС на
АПИ и документацията към ОП.
2. Предметът на общ. поръчка включва и задължението на проектанта да
изпълнява следните дейности, които са свързани с изработването на проекта
и представляват у/вие, следствие или допълнение към него:
-Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта на ПУП –ПП,
установени в хода на извършване на проверките от Възложителя, както и
тези установени от експлоатационните дружества и от НЕСУТРП на МРРБ.
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-Отстраняване за своя сметка на недостатъци на проекта за изменение на
Кад.карта, установени в хода на одобрението й от съответните служби по
кадастър или Общински служби „Земеделие“ (ако е приложимо).
3. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА
-Представената разработка (включително след допълване и/или корекции) за
всеки от етапите се удостоверява с писмо входирано в деловодството на АПИ
ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири
години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на
договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или
на договаряните оферти
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти,
без да провежда преговори
IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Да

Не

IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 03.05.2018 дд/мм/гггг
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IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие ¹
Английски
Ирландски
Малтийски
Румънски
Френски
Български
Испански
Немски
Словашки
Хърватски
Гръцки
Италиански
Нидерландски
Словенски
Чешки
Датски
Латвийски
Полски
Унгарски
Шведски
Естонски
Литовски
Португалски
Фински
IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 04.05.2018 дд/мм/гггг

Местно време: 14:00

Място: гр. София 1606, бул. "Македония" № 3, административната сграда на Агенция "Пътна
инфраструктура"
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

Да

Не

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация: ²

Продължава от поле III.2.2 ...
-Във всички случаи, когато разработката не отговаря по обем и съдържание
на Заданията за ПУП-ПП или съдържа непълноти, пропуски и/или грешки,
същата се връща на Изпълнителя за преработване, като се определя подходящ
срок за това. Времето от получаване на писменото уведомление на
Възложителя за отстраняване на непълнотите, пропуските и/или грешките в
проекта до представянето на проектната документация в обем и съдържание,
определени в Заданието за изработване на ПУП-ПП се включва в срока на
Договора.
Проектът на ПУП-ПП в трети етап, се счита за приет след постановяване на
Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, с която
парцеларния план се одобрява.
Изработването на ПУП-ПП и окончателен проект за измен. на кад. карти и
кад. регистри (ако е прилож.) следва да се извърши в Срока на три етапа,
в съотв. с утвърдените Задания изработване на ПУП-ПП-от Пред. на УС АПИ.
Първи етап – срокът започва да тече от датата на влизане в сила на
договора и предоставяне на Изходните данни от действащите КВС и ККиКР на
Изпълнителя с приемно предавателен протокол и включва времето за
изработване на неокомплектован екземпляр от проекта на ПУП-ПП и
предаването му на Възложителя, с писмо заведено в деловодството на АПИ с
приложен приемно предавателен протокол.
Втори етап – срокът започва да тече от датата, следваща деня на
получаване от Изпълнителя на писмо на Възложителя за отстраняване на
установени непълноти, пропуски и/или грешки в представения екземпляр на
УНП: 9ac26984-1654-4684-8486-c7e12237934e

13

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

проекта на ПУП-ПП. В етапа се включва времето за извършване на корекции в
проекта на ПУП – ПП, с писмо заведено в деловодството на АПИ с приложен
приемно предавателен протокол. Етапът завършва с представяне на
коригиран проект на ПУП-ПП, съгласно изискванията на Възложителя.
Представеният коригиран проект на ПУП–ПП Възложителят изпраща за
съгласуване от експлоатационните дружества и компетентни ведомства
съгласно изискванията на ЗУТ и срокът на договора временно спира да тече.
Трети етап – започва да тече от датата, следваща деня на получаване от
Изпълнителя на писмо на Възложителя за получени положителни становища от
експлоатационните дружества и завършва с окончателното предаване на
проект на ПУП-ПП в изискуемите екземпляри, съгласно заданието за
изработване на ПУП-ПП. Предаването се извършва с писмо заведено в
деловодството на АПИ с приложен приемо – предавателен протокол.
При получаване на непълна по обем и съдържание разработка на ПУП-ПП,
Възложителят писмено уведомява Изпълнителя, като определя подходящ срок
за предоставянето й. Времето от получаване на писменото уведомление на
Възложителя за отстраняване на непълнотите, пропуските и/или грешките в
проекта на ПУП-ПП до представянето на коригиран парцеларен план в обем и
съдържание, определени в Заданието за изработване на ПУП-ПП се включва в
срока на Договора.
Окончателния проект на ПУП-ПП се предава в трети етап в следните
екземпляри - 8 бр. за земеделската земя, 6 бр. за горски територии и 2
бр. за урбанизирана територия.
Отстранява се от участие уч-к,за когото са налице осн-ята по
чл.54,ал.1;чл.55,ал.1,т.1,3,4 и 5 и чл.107 от ЗОП,обст-вата по чл.3,т.8
от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,както и ако с/д покана от Възл-я и в определения в нея
срок,откаже да удължи срока на валид-ст на офертата си или представи
оферта с по-кратък срок на валид-ст и ценовото му предложение надвишава
прогн. стойност на общ. поръчка, определена от Възложителя. На осн-е
чл.114 от ЗОП,дог. за всяка една от обособ. позиции,влиза в сила с/д
подписването му,като изпълнението на дейностите по него следва да
започнат с/д предоставяне на Изходните данни от действащите КВС и ККиКР
на Изпълнителя с приемно предавателен протокол .Изп-лят представя ГОИД в
р-мер на 5% от Цената за изпълнение на дог. в лв. без ДДС в една от
формите,съгл. разп-бата на чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:
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Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1,
т. 1 от ЗОП.
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 22.03.2018 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството
на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²
⁴

²⁰
²¹

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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