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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
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:

инж. Елена Асенова/ инж. Ирина Йорданова

+359 29173396

Електронна поща:

Факс:

e.asenova@api.bg

+359 29173398

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-kupuvacha
-sled-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=1210
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
Регионална или местна агенция/служба
I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги

УНП: 32abbfec-8bfe-4433-ba41-9cbb51ade2cb

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
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Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности

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:

"ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО,
ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ
СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ... продължава в поле II.1.4
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

45233139
____
Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

продължава от поле II.1.1...ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН,СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ, СЪГЛАСНО ЧЛ.19,АЛ.1,Т.1 ОТ
ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА,ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ,КАКТО СЛЕДВА:
• Обособена позиция №1–ОПУ ВИДИН;
• Обособена позиция №2–ОПУ ВРАЦА;
• Обособена позиция №3–ОПУ МОНТАНА;
• Обособена позиция №4-ОПУ ЛОВЕЧ и
• Обособена позиция №5–ОПУ ПЛЕВЕН".
• ОПУ ВИДИН е с дължина на пътната мрежа 608,040км.
• ОПУ ВРАЦА е с дължина на пътната мрежа 646,050км.
• ОПУ МОНТАНА е с дължина на пътната мрежа 622,626км.
• ОПУ ЛОВЕЧ е с дължина на пътната мрежа 732,174км.
• ОПУ ПЛЕВЕН е с дължина на пътната мрежа 793,736км.
Целта на общ. поръчка е да бъде определен изпълнител за извършването на
поддържане (превантивно,текущо,зимно и ремонтно-възстановителни работи
при аварийни ситуации) на републ. пътища,като в тази връзка се сключи
договор за изпълнението му,за всяка об. поз-я поотделно,с оглед
осигуряване на условия за безопасно движение и комфорт на пътуващите по
републ. път.
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС:
86800000.00
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:

УНП: 32abbfec-8bfe-4433-ba41-9cbb51ade2cb

2

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

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

ОПУ ВИДИН
Обособена позиция №:
²

1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45233139
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45233142
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

област Видин
код NUTS:¹ BG311
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по
поръчката):
1. Превантивно поддържане – включва комплекс от планирани и
икономически ефективни дейности и строителни и монтажни работи за
съхраняване и намаляване на ефекта от стареенето и износването на
материалите и конструкциите на основните елементи в обхвата на пътя и с
цел възстановяване на проектната им годност, което да доведе до
удължаване на техния експлоатационен срок.
Превантивното поддържане на пътищата включва следните основни видове
дейности:
- затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилката;
- полагане на повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови
настилки;
- полагане на нов износващ пласт (пренастилане);
- стабилизиране на банкети (по механичен или химичен способ);
- укрепване на откоси (биологично, с готови стоманобетонови елементи,
със стоманена мрежа, с геотекстилни материали и други);
- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на
пътните съоръжения;
- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на
пътните принадлежности (предпазни мрежи, осветителни инсталации и
други);
- ремонтни и възстановителни работи по конструкцията на пътните
съоръжения.
2. Текущо поддържане – включва следните основни видове дейности:
- почистване на малки свлачища, срутища и наноси;
- окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети;
- окосяване на откоси, ограничителни и разделителни ивици, площадки за
отдих и други тревни площи;
- запълване и укрепване на откоси на отделни места;
- почистване и/или възстановяване на берми, „джоб” стени и други
укрепващи съоръжения;
- почистване и отстраняване на отделни малки повреди по пътното платно;
- почистване и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения
– окопи, регули, улеи и дренажи в отделни участъци;
- почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения – дупки,
пукнатини, обрушени ръбове и други;
- отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и други
неравности;
- ремонт и запълване на фуги на пътни съоръжения;
- почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, лед,
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наносни материали и други;
- боядисване на стоманени конструкции на мостове и други;
- почистване и отстраняване на отделни повреди по крайпътните площадки;
- поддържане на крайпътните насаждения – окопаване, пръскане, оформяне
на короните, варосване и други.
3. Зимно поддържане - видът и обемът на работите по зимното поддържане
се определят в зависимост от приетото за даден път ниво на зимно
поддържане. Включва следните основни видове дейности:
- подготвителни работи: изготвяне на оперативни планове за зимно
поддържане, технически прегледи на заявените за използване машини и
съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия,
осигуряване на необходимите материали и други;
- снегозащита на пътищата: изграждане, поддържане и поставяне на
снегозащитни устройства – постоянни (крайпътни зелени пояси, земни диги
и други), временни (огради от преносими инвентарни щитове), както и
окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстраняване на
материали и други предмети в обхвата на пътя, които могат да
способстват за образуването на снегонавявания;
- снегочистене (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на
съответните степен и ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и
снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове;
- обезопасяване на пътищата против хлъзгане: разпръскване на минерални
материали и химически вещества.
4. Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации - извършват се
аварийно-възстановителни работи, целящи незабавно възстановяване на
минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации
(свлачищни явления, срутвания, изравяния, разрушения на мостови
съоръжения, лавини и други) и други.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
Б - Оценка нивото на изпълнение на дейностите по

40

текущо и превантивно поддържане на републиканските
пътища
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

60
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:
14300000.00
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: 60 или Продължителност в дни: ________
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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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:

Общ. поръчка се възл. въз основа на „икон. най-изгодна оферта“,на база
критерий за възл. „оптимално съотн-е качество/ цена“.Компл.оценка
(КО):КО=А+Б,където:А-Ценово предл-е за подд-не на реп. пътища:А=ТП+ЗП
(ТП-Текущо подд-не на РПМ-30т и ЗП-Зимно подд-не на РПМ-30т) и Б-Оценка
нивото на изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане
на републиканските пътища.

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

ОПУ ВРАЦА
Обособена позиция №:
²

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45233139
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45233142
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

област Враца
код NUTS:¹ BG313
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по
поръчката):
1. Превантивно поддържане – включва комплекс от планирани и
икономически ефективни дейности и строителни и монтажни работи за
съхраняване и намаляване на ефекта от стареенето и износването на
материалите и конструкциите на основните елементи в обхвата на пътя и с
цел възстановяване на проектната им годност, което да доведе до
удължаване на техния експлоатационен срок.
Превантивното поддържане на пътищата включва следните основни видове
дейности:
- затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилката;
- полагане на повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови
настилки;
- полагане на нов износващ пласт (пренастилане);
- стабилизиране на банкети (по механичен или химичен способ);
- укрепване на откоси (биологично, с готови стоманобетонови елементи,

УНП: 32abbfec-8bfe-4433-ba41-9cbb51ade2cb
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със стоманена мрежа, с геотекстилни материали и други);
- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на
пътните съоръжения;
- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на
пътните принадлежности (предпазни мрежи, осветителни инсталации и
други);
- ремонтни и възстановителни работи по конструкцията на пътните
съоръжения.
2. Текущо поддържане – включва следните основни видове дейности:
- почистване на малки свлачища, срутища и наноси;
- окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети;
- окосяване на откоси, ограничителни и разделителни ивици, площадки за
отдих и други тревни площи;
- запълване и укрепване на откоси на отделни места;
- почистване и/или възстановяване на берми, „джоб” стени и други
укрепващи съоръжения;
- почистване и отстраняване на отделни малки повреди по пътното платно;
- почистване и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения
– окопи, регули, улеи и дренажи в отделни участъци;
- почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения – дупки,
пукнатини, обрушени ръбове и други;
- отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и други
неравности;
- ремонт и запълване на фуги на пътни съоръжения;
- почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, лед,
наносни материали и други;
- боядисване на стоманени конструкции на мостове и други;
- почистване и отстраняване на отделни повреди по крайпътните площадки;
- поддържане на крайпътните насаждения – окопаване, пръскане, оформяне
на короните, варосване и други.
3. Зимно поддържане - видът и обемът на работите по зимното поддържане
се определят в зависимост от приетото за даден път ниво на зимно
поддържане. Включва следните основни видове дейности:
- подготвителни работи: изготвяне на оперативни планове за зимно
поддържане, технически прегледи на заявените за използване машини и
съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия,
осигуряване на необходимите материали и други;
- снегозащита на пътищата: изграждане, поддържане и поставяне на
снегозащитни устройства – постоянни (крайпътни зелени пояси, земни диги
и други), временни (огради от преносими инвентарни щитове), както и
окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстраняване на
материали и други предмети в обхвата на пътя, които могат да
способстват за образуването на снегонавявания;
- снегочистене (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на
съответните степен и ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и
снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове;
- обезопасяване на пътищата против хлъзгане: разпръскване на минерални
материали и химически вещества.
4. Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации - извършват се
аварийно-възстановителни работи, целящи незабавно възстановяване на
минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации
(свлачищни явления, срутвания, изравяния, разрушения на мостови
съоръжения, лавини и други) и други.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
Б - Оценка нивото на изпълнение на дейностите по
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текущо и превантивно поддържане на републиканските
пътища
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
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60
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:
19100000.00
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: 60 или Продължителност в дни: ________
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:

Общ. поръчка се възл. въз основа на „икон. най-изгодна оферта“,на база
критерий за възл. „оптимално съотн-е качество/ цена“.Компл.оценка
(КО):КО=А+Б,където:А-Ценово предл-е за подд-не на реп. пътища:А=ТП+ЗП
(ТП-Текущо подд-не на РПМ-30т и ЗП-Зимно подд-не на РПМ-30т) и Б-Оценка
нивото на изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане
на републиканските пътища.

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

ОПУ МОНТАНА
Обособена позиция №:
²

3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45233139

УНП: 32abbfec-8bfe-4433-ba41-9cbb51ade2cb
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____
45233142
____

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

област Монтана
код NUTS:¹ BG312
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по
поръчката):
1. Превантивно поддържане – включва комплекс от планирани и
икономически ефективни дейности и строителни и монтажни работи за
съхраняване и намаляване на ефекта от стареенето и износването на
материалите и конструкциите на основните елементи в обхвата на пътя и с
цел възстановяване на проектната им годност, което да доведе до
удължаване на техния експлоатационен срок.
Превантивното поддържане на пътищата включва следните основни видове
дейности:
- затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилката;
- полагане на повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови
настилки;
- полагане на нов износващ пласт (пренастилане);
- стабилизиране на банкети (по механичен или химичен способ);
- укрепване на откоси (биологично, с готови стоманобетонови елементи,
със стоманена мрежа, с геотекстилни материали и други);
- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на
пътните съоръжения;
- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на
пътните принадлежности (предпазни мрежи, осветителни инсталации и
други);
- ремонтни и възстановителни работи по конструкцията на пътните
съоръжения.
2. Текущо поддържане – включва следните основни видове дейности:
- почистване на малки свлачища, срутища и наноси;
- окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети;
- окосяване на откоси, ограничителни и разделителни ивици, площадки за
отдих и други тревни площи;
- запълване и укрепване на откоси на отделни места;
- почистване и/или възстановяване на берми, „джоб” стени и други
укрепващи съоръжения;
- почистване и отстраняване на отделни малки повреди по пътното платно;
- почистване и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения
– окопи, регули, улеи и дренажи в отделни участъци;
- почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения – дупки,
пукнатини, обрушени ръбове и други;
- отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и други
неравности;
- ремонт и запълване на фуги на пътни съоръжения;
- почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, лед,
наносни материали и други;
- боядисване на стоманени конструкции на мостове и други;
- почистване и отстраняване на отделни повреди по крайпътните площадки;
- поддържане на крайпътните насаждения – окопаване, пръскане, оформяне
на короните, варосване и други.
3. Зимно поддържане - видът и обемът на работите по зимното поддържане
се определят в зависимост от приетото за даден път ниво на зимно
поддържане. Включва следните основни видове дейности:
- подготвителни работи: изготвяне на оперативни планове за зимно
поддържане, технически прегледи на заявените за използване машини и
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съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия,
осигуряване на необходимите материали и други;
- снегозащита на пътищата: изграждане, поддържане и поставяне на
снегозащитни устройства – постоянни (крайпътни зелени пояси, земни диги
и други), временни (огради от преносими инвентарни щитове), както и
окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстраняване на
материали и други предмети в обхвата на пътя, които могат да
способстват за образуването на снегонавявания;
- снегочистене (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на
съответните степен и ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и
снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове;
- обезопасяване на пътищата против хлъзгане: разпръскване на минерални
материали и химически вещества.
4. Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации - извършват се
аварийно-възстановителни работи, целящи незабавно възстановяване на
минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации
(свлачищни явления, срутвания, изравяния, разрушения на мостови
съоръжения, лавини и други) и други.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
Б - Оценка нивото на изпълнение на дейностите по

40

текущо и превантивно поддържане на републиканските
пътища
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

60
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:
16400000.00
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: 60 или Продължителност в дни: ________
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:

УНП: 32abbfec-8bfe-4433-ba41-9cbb51ade2cb
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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:

Общ. поръчка се възл. въз основа на „икон. най-изгодна оферта“,на база
критерий за възл. „оптимално съотн-е качество/ цена“.Компл.оценка
(КО):КО=А+Б,където:А-Ценово предл-е за подд-не на реп. пътища:А=ТП+ЗП
(ТП-Текущо подд-не на РПМ-30т и ЗП-Зимно подд-не на РПМ-30т) и Б-Оценка
нивото на изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане
на републиканските пътища.

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

ОПУ ЛОВЕЧ
Обособена позиция №:
²

4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45233139
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45233142
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

област Ловеч
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)

Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по
поръчката):
1. Превантивно поддържане – включва комплекс от планирани и
икономически ефективни дейности и строителни и монтажни работи за
съхраняване и намаляване на ефекта от стареенето и износването на
материалите и конструкциите на основните елементи в обхвата на пътя и с
цел възстановяване на проектната им годност, което да доведе до
удължаване на техния експлоатационен срок.
Превантивното поддържане на пътищата включва следните основни видове
дейности:
- затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилката;
- полагане на повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови
настилки;
- полагане на нов износващ пласт (пренастилане);
- стабилизиране на банкети (по механичен или химичен способ);
- укрепване на откоси (биологично, с готови стоманобетонови елементи,
със стоманена мрежа, с геотекстилни материали и други);
- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на
пътните съоръжения;
- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на
пътните принадлежности (предпазни мрежи, осветителни инсталации и
други);
- ремонтни и възстановителни работи по конструкцията на пътните
съоръжения.
2. Текущо поддържане – включва следните основни видове дейности:
- почистване на малки свлачища, срутища и наноси;
УНП: 32abbfec-8bfe-4433-ba41-9cbb51ade2cb
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- окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети;
- окосяване на откоси, ограничителни и разделителни ивици, площадки за
отдих и други тревни площи;
- запълване и укрепване на откоси на отделни места;
- почистване и/или възстановяване на берми, „джоб” стени и други
укрепващи съоръжения;
- почистване и отстраняване на отделни малки повреди по пътното платно;
- почистване и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения
– окопи, регули, улеи и дренажи в отделни участъци;
- почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения – дупки,
пукнатини, обрушени ръбове и други;
- отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и други
неравности;
- ремонт и запълване на фуги на пътни съоръжения;
- почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, лед,
наносни материали и други;
- боядисване на стоманени конструкции на мостове и други;
- почистване и отстраняване на отделни повреди по крайпътните площадки;
- поддържане на крайпътните насаждения – окопаване, пръскане, оформяне
на короните, варосване и други.
3. Зимно поддържане - видът и обемът на работите по зимното поддържане
се определят в зависимост от приетото за даден път ниво на зимно
поддържане. Включва следните основни видове дейности:
- подготвителни работи: изготвяне на оперативни планове за зимно
поддържане, технически прегледи на заявените за използване машини и
съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия,
осигуряване на необходимите материали и други;
- снегозащита на пътищата: изграждане, поддържане и поставяне на
снегозащитни устройства – постоянни (крайпътни зелени пояси, земни диги
и други), временни (огради от преносими инвентарни щитове), както и
окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстраняване на
материали и други предмети в обхвата на пътя, които могат да
способстват за образуването на снегонавявания;
- снегочистене (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на
съответните степен и ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и
снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове;
- обезопасяване на пътищата против хлъзгане: разпръскване на минерални
материали и химически вещества.
4. Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации - извършват се
аварийно-възстановителни работи, целящи незабавно възстановяване на
минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации
(свлачищни явления, срутвания, изравяния, разрушения на мостови
съоръжения, лавини и други) и други.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
Б - Оценка нивото на изпълнение на дейностите по

40

текущо и превантивно поддържане на републиканските
пътища
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

60
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:
18400000.00
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: 60 или Продължителност в дни: ________

УНП: 32abbfec-8bfe-4433-ba41-9cbb51ade2cb
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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:

Общ. поръчка се възл. въз основа на „икон. най-изгодна оферта“,на база
критерий за възл. „оптимално съотн-е качество/ цена“.Компл.оценка
(КО):КО=А+Б,където:А-Ценово предл-е за подд-не на реп. пътища:А=ТП+ЗП
(ТП-Текущо подд-не на РПМ-30т и ЗП-Зимно подд-не на РПМ-30т) и Б-Оценка
нивото на изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане
на републиканските пътища.

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

ОПУ ПЛЕВЕН
Обособена позиция №:
²

5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45233139
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
45233142
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

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

УНП: 32abbfec-8bfe-4433-ba41-9cbb51ade2cb
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Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по
поръчката):
1. Превантивно поддържане – включва комплекс от планирани и
икономически ефективни дейности и строителни и монтажни работи за
съхраняване и намаляване на ефекта от стареенето и износването на
материалите и конструкциите на основните елементи в обхвата на пътя и с
цел възстановяване на проектната им годност, което да доведе до
удължаване на техния експлоатационен срок.
Превантивното поддържане на пътищата включва следните основни видове
дейности:
- затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилката;
- полагане на повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови
настилки;
- полагане на нов износващ пласт (пренастилане);
- стабилизиране на банкети (по механичен или химичен способ);
- укрепване на откоси (биологично, с готови стоманобетонови елементи,
със стоманена мрежа, с геотекстилни материали и други);
- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на
пътните съоръжения;
- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на
пътните принадлежности (предпазни мрежи, осветителни инсталации и
други);
- ремонтни и възстановителни работи по конструкцията на пътните
съоръжения.
2. Текущо поддържане – включва следните основни видове дейности:
- почистване на малки свлачища, срутища и наноси;
- окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети;
- окосяване на откоси, ограничителни и разделителни ивици, площадки за
отдих и други тревни площи;
- запълване и укрепване на откоси на отделни места;
- почистване и/или възстановяване на берми, „джоб” стени и други
укрепващи съоръжения;
- почистване и отстраняване на отделни малки повреди по пътното платно;
- почистване и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения
– окопи, регули, улеи и дренажи в отделни участъци;
- почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения – дупки,
пукнатини, обрушени ръбове и други;
- отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и други
неравности;
- ремонт и запълване на фуги на пътни съоръжения;
- почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, лед,
наносни материали и други;
- боядисване на стоманени конструкции на мостове и други;
- почистване и отстраняване на отделни повреди по крайпътните площадки;
- поддържане на крайпътните насаждения – окопаване, пръскане, оформяне
на короните, варосване и други.
3. Зимно поддържане - видът и обемът на работите по зимното поддържане
се определят в зависимост от приетото за даден път ниво на зимно
поддържане. Включва следните основни видове дейности:
- подготвителни работи: изготвяне на оперативни планове за зимно
поддържане, технически прегледи на заявените за използване машини и
съоръжения, подготовка на пътищата за експлоатация при зимни условия,
осигуряване на необходимите материали и други;
- снегозащита на пътищата: изграждане, поддържане и поставяне на
снегозащитни устройства – постоянни (крайпътни зелени пояси, земни диги
и други), временни (огради от преносими инвентарни щитове), както и
окосяване на тревни площи, изсичане на храсти, отстраняване на
материали и други предмети в обхвата на пътя, които могат да
способстват за образуването на снегонавявания;
- снегочистене (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на
съответните степен и ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и
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снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове;
- обезопасяване на пътищата против хлъзгане: разпръскване на минерални
материали и химически вещества.
4. Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации - извършват се
аварийно-възстановителни работи, целящи незабавно възстановяване на
минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации
(свлачищни явления, срутвания, изравяния, разрушения на мостови
съоръжения, лавини и други) и други.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
Б - Оценка нивото на изпълнение на дейностите по

40

текущо и превантивно поддържане на републиканските
пътища
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

60
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:
18600000.00
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: 60 или Продължителност в дни: ________
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:

УНП: 32abbfec-8bfe-4433-ba41-9cbb51ade2cb
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II.2.14) Допълнителна информация:

Общ. поръчка се възл. въз основа на „икон. най-изгодна оферта“,на база
критерий за възл. „оптимално съотн-е качество/ цена“.Компл.оценка
(КО):КО=А+Б,където:А-Ценово предл-е за подд-не на реп. пътища:А=ТП+ЗП
(ТП-Текущо подд-не на РПМ-30т и ЗП-Зимно подд-не на РПМ-30т) и Б-Оценка
нивото на изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане
на републиканските пътища.

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:

Възложителят не поставя изисквания по чл. 60 от ЗОП за доказване на
годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на
участниците за настоящата обществена поръчка.
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:

Възложителят не поставя изисквания по чл. 61 от ЗОП за доказване на
икономическото и финансовото състояние на участниците за настоящата
обществена поръчка.
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:

Изисква се уч-кът в процедурата,ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ОТ 1 ДО 5:
1.През посл. 5г.,считано от датата на подаване на офертата,да е
изпълнил дейности с предмет и обем,идентични или сходни с този на
поръчката със съответната дължина.
УТОЧНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ПО Т.1:При попълване на ЕЕДОП,учкът в процедурата трябва да има предвид,че:
*Заб. 1:В случай,че уч-к в процедурата участва за повече обособени
позиции,той може да посочи,че е изпълнил еднакви дейности с предмет и
обем,идентични или сходни с този на поръчката за всички обособени
позиции,за които участва,при спазване на изискването за дължина!
*Заб. 2:Мин. изискване може да бъде доказано с изпълнението на едно или
няколко възлагания!
2.Да разполага с инструменти,съоръжения и техн. оборудване,необходими
за изпълнение на поръчката.
УТОЧНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ПО Т.2:При попълване на ЕЕДОП,учкът в процедурата трябва да има предвид,че:
*Заб. 1:Предложените за изпълнение на общ. поръчка
инструменти,съоръжения и техн. оборудване може да участват само в една
обособена позиция!
*Заб. 2:Допуска се уч-кът да замени комбинирана машина за зимно
поддържане с комплект пясъкоразпръсквач и снегорин,както и обратно,за
всяка една обособена позиция поотделно!
*Заб. 3:Преди сключването на договора с уч-кът,избран за изп-л за
съотв. обособена позиция,Възл-ят ще назначи комисия,която да извърши
оглед на място за проверка наличността на декларираната от него
специализирана техника за снегопочистване и зимно поддържане.В случай
на констатирано несъответствие,ако уч-кът,избран за изп-л,не отстрани
несъответствието и в срока по чл.112,ал.6 от ЗОП не бъде сключен
договор за изпълнение на поръчката,Възл-ят ще откаже да сключи договор
с този уч-к!
3.Да прилага система за управление на качеството,серт. съгласно
стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или екв. сертификат).
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4.Да прилага система за опазване на околната среда,серт. съгласно
стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или екв. сертификат).
УТОЧНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО Т.3 и Т.4:При попълване на
ЕЕДОП,уч-кът в процедурата трябва да има предвид,че:
*Заб. 1:При доказване на мин. изискване е в сила разпоредбата на чл.64,
ал. 3, ал. 5, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП!
*Заб. 2:В случай,че участник в процедурата участва за повече обособени
позиции,той може да посочи,че прилага едни и същи системи за управление
на качеството и за опазване на околната среда, сертифицирани съгласно
стандарти БДС EN ISO 9001:2015 и БДС EN ISO 14001:2015 за всички
обособени позиции,за които участва!
5.Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена проф.
компетентност за изпълнението на поръчката.
УТОЧНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ПО Т.5,букви „А“,„Б“ и „В“:При
попълване на ЕЕДОП,уч-кът в процедурата трябва да има предвид,че:
*Заб. 1:Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един
експерт!
*Заб. 2:Предложените за изпълнение на общ. поръчка експерти от
персонала и/или ръководния състав за една обособена позиция не могат да
бъдат включени за другите обособени позиции,с изключение на „Отговорник
по контрола на качеството“!В тази връзка,в случай,че уч-к в процедурата
участва за повече обособени позиции,той следва да посочи различни
експерти от персонала и/или ръководния състав за разл. обособени
позиции!
*Заб. 3:В случай,че уч-к участва в повече от една обособена позиция,при
съставянето на офертата си,за „Отговорник по контрола на качеството“
може да посочи едно лице,което ще осъществява дейностите по контрола на
качеството за всички обособени позиции,за които участва!
Продължава в поле VI.3...
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

Изисква се уч-кът в процедурата,ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ОТ 1 ДО 5:
1.През посл. 5г.,считано от датата на подаване на офертата,да е
изпълнил дейности с предмет и обем,идентични или сходни с този на
поръчката.За дейности с предмет и обем,сходни с този на поръчката се
приема изпълнение на строителство-текущо/ превантивно и зимно
поддържане на автомагистрали (АМ) и/или на пътища от Републиканската
пътна мрежа (РПМ), и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън
страната с дължина не по-малко от 250 км.
2.Да разполага с инструменти,съоръжения и техн. оборудване,необходими
за изпълнение на поръчката,но не по-малко от:
*ОП №1:Пътна фреза-2бр.;Автогудронатор-2бр.;Асфалтополагаща машина2бр.;Бандажен валяк-6бр.;Пневматичен валяк-3бр.;Багер-8бр.;Автогрейдер2бр.;Челен товарач-3бр.;Автокран-1бр.;Автовлекач за аварирали
тежкотоварни автомобили-3бр.;Моторна дърворезачка-8бр.;Моторен
храсторез-9бр.;Моторна пръскачка за битумна емулсия-2бр.;Ел. агрегат3бр.;Роторен снегорин-над 500 т/час-2бр.;Комбинирани машини за ЗП5бр.,Пясъкоразпръсквач с гребло-37бр. и Снегорин-над 100 к.с.-3бр.
*ОП №2:Пътна фреза-2бр.;Автогудронатор-2бр.;Асфалтополагаща машина2бр.;Бандажен валяк-4бр.;Пневматичен валяк-2бр.; Багер-4бр.;Автогрейдер
-4бр.;Челен товарач-4бр.;Автокран-1бр.;Автовлекач за аварирали
тежкотоварни автомобили-4бр.; Моторна дърворезачка-4бр.;Моторен
храсторез-4бр.;Моторна пръскачка за битумна емулсия-4бр.;Ел. агрегат1бр.;Роторен снегорин-над 500 т/час-4бр.;Пясъкоразпръсквач с гребло40бр.;Пясъкоразпръсквач без гребло-5бр.;Снегорин-над 100 к.с.-40бр. и
Лугопръскачка с гребло-2бр.
*ОП №3:Пътна фреза-2бр.;Автогудронатор-3бр.;Асфалтополагаща машина3бр.;Бандажен валяк-6бр.;Пневматичен валяк-3бр.; Багер-6бр.;Автогрейдер
-3бр.;Челен товарач-9бр.;Автокран-2бр.;Автовлекач за аварирали
тежкотоварни автомобили-4бр.; Моторна дърворезачка-6бр.;Моторен
храсторез-6бр.;Моторна пръскачка за битумна емулсия-3бр.;Ел. агрегат3бр.;Роторен снегорин-над 500 т/час-4бр.;Комбинирани машини за ЗП-
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6бр.;Пясъкоразпръсквач с гребло-71бр. и Снегорин-над 100 к.с.-12бр.
*ОП №4:Пътна фреза-3бр.;Автогудронатор-3бр.;Асфалтополагаща машина3бр.;Бандажен валяк-3бр.;Пневматичен валяк-3бр.; Багер-3бр.;Автогрейдер
-3бр.;Челен товарач-14бр.;Автокран-3бр.;Автовлекач за аварирали
тежкотоварни автомобили-3бр.; Моторна дърворезачка-9бр.;Моторен
храсторез-9бр.;Моторна пръскачка за битумна емулсия-6бр.;Ел. агрегат3бр.;Роторен снегорин-над 500 т/час-2бр.;Комбинирани машини за ЗП5бр.;Пясъкоразпръсквач с гребло-40бр. и Снегорин-над 100 к.с.-35бр.
*ОП №5:Пътна фреза-3бр.;Автогудронатор-3бр.;Асфалтополагаща машина3бр.;Бандажен валяк-6бр.;Пневматичен валяк-3бр.;Багер-4бр.;Автогрейдер4бр.;Челен товарач-4бр.;Автокран-1бр.;Автовлекач за аварирали
тежкотоварни автомобили-3бр.;Моторна дърворезачка-8бр.;Моторен
храсторез-12бр.;Моторна пръскачка за битумна емулсия-4бр.;Ел. агрегат4бр.;Роторен снегорин-над 500 т/час-5бр.;Комбинирани машини за ЗП7бр.;Пясъкоразпръсквач с гребло-35бр.;Пясъкоразпръсквач без гребло-8бр.
и Снегорин-над 100 к.с.-40бр.
3.Да прилага система за управление на качеството, сертифицирана
съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат,
издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват,
включващ поддържане на пътища.
4.Да прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана
съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат,
издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват,
включващ поддържане на пътища.
5.Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена проф.
компетентност за изпълнението на поръчката,включващ най-малко:
Продължава в поле VI.3...
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:

Отстр. се уч-к,за когото: са налице осн. по
чл.54,ал.1;чл.55,ал.1,т.1,3,4,5 и чл.107 от ЗОП;обст. по чл.3,т.8 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ;не може да бъде изв. идент-я и
проверката й ч/з регл. способи в ЗМИП;който,с/д покана от страна на
Възл. откаже да удължи срока на вал-ст на оферт. си или представи
оферта с по-кратък срок на вал-ст;чието Ценово предл-е по отношение на
предл. от него един. цени надвишава пределните такива,определени от
Възл-я и/или по какъвто и да е начин е вкл. някъде в офертата си извън
плика „Предлагани ценови параметри“ елементи,свързани с предл. цена
(или части от нея) и в случаите,предвидени в методиката за оценка на
офертите.Финансирането се извършва в съотв-е и в рамките на разчетените
в годишния бюджет на АПИ средства за съотв. година.Изп-лят предоставя
ГОИД в размер на 1% от Прогн. стойност в лв. без ДДС и ГОАПС (ако е
прил.) в размер до 35% от стойността на съотв. Извънредно или Доп-но
задание в лв. с ДДС в една от формите по чл.111,ал.5 от ЗОП.
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
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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: 11.04.2019 дд/мм/гггг
Местно време: 17:30
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
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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: 12.04.2019 дд/мм/гггг

Местно време: 13:00

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.1.3 (Списък и кратко опис-е на критериите за
подбор) ... При подаване на оферта,информацията относно изискването се
посочва от уч-ка в ЕЕДОП,в съотв-е с указанията за попълването
му,приложени към документацията.
Съгласно чл.67,ал.5 от ЗОП,Възл-ят може да изисква от уч-ците 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,съотв-ето с изискването се доказва с представянето на:
*по т.1-Списък на стр-вото,идентично или сходно с предмета на
поръчката,придружен с удостоверения за добро изпълнение,които съдържат
стойността,датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и
обема,както и дали е изпълнено в съотв-е с норм. изисквания.
*по т.2-Декларация за инструментите,съоръженията и техн.
оборудване,които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
*по т.3-Валидни сертификати,издадени от акредитирани лица,за контрол на
качеството,удостоверяващи съотв-ето на стоките със съответния
стандарт.Уч-кът,определен за изпълнител,трябва да има валиден
сертификат през целия срок на изпълнение на договора,а когато е
приложимо да прилага екв. мерки.
*по т.4-Валидни сертификати,издадени от акредитирани лица,за прилагане
на система за опазване на околната среда,серт. съгласно съответния
стандарт.Уч-кът,определен за изпълнител,трябва да има валиден
сертификат през целия срок на изпълнение на договора,а когато е
приложимо да прилага екв. мерки.
*по т.5-Списък на персонала,който ще изпълнява поръчката,и/или на
членовете на ръководния състав,които ще отговарят за изпълнението,в
който е посочена проф. компетентност на лицата.
Продължава от поле III.1.3 (Изисквано минимално/ни ниво/а) ... А)
Ръководител екип-1бр.:Проф. област (квалификация):с висше образование
по специалност „Пътно строителство“ (ПС) или „Транспортно
строителство“ (ТС),или „Строителство на сгради и съоръжения“ (ССС),или
„Промишлено и гражданско строителство“ (ПГС),или екв.
специалност.Специфичен опит:мин. 3г. при изпълнение на обекти в
областта на ново стр-во и/или поддържане (текущо,превантивно и зимно
поддържане,ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации),и/или
реконструкция,и/или основен ремонт,и/или рехабилитация на АМ и/или на
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пътища от РПМ,и/или на пътища с екв. характ-ки извън страната.
Б)Ръководители на специализирани звена,както следва:*за ОП № 1-3бр.;*за
ОП № 2-4бр.;*за ОП №3-3бр.;*за ОП № 4-3бр. и *за ОП № 5-4бр.Всеки един
от горепосочените ръководители на специализирани звена е необходимо да
притежава квалификация и специфичен опит, както следва:Проф. област
(квалификация):с висше образование по специалност ПС или ТС,или ССС,или
ПГС или с проф. квалификация строителен техник или екв. специалност или
квалификация.Специфичен опит: мин. 3г. при изпълнение на обекти в
областта на ново стр-во и/или поддържане (текущо,превантивно и зимно
поддържане,ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации),и/или
реконструкция,и/или основен ремонт,и/или рехабилитация на АМ и/или на
пътища от РПМ,и/или на пътища с екв. характ-ки извън страната.
В)Отговорник по контрола на качеството-1бр.:Проф. област
(квалификация):със средно специално образование и с обучение по системи
за управление на качеството–вътрешен одитор по качеството и/или
отговорник по качеството.Специфичен опит:мин. 3г. при изпълнение на
обекти в областта на ново стр-во и/или поддържане (текущо,превантивно и
зимно поддържане,ремонтно-възстановителни работи при аварийни
ситуации),и/или реконструкция,и/или основен ремонт,и/или рехабилитация
на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на пътища с екв. характ-ки извън
страната.
*Забележка: ВСЕКИ УЧАСТНИК В ПРОЦЕДУРАТА ИМА ПРАВО ДА ПОДАВА ОФЕРТА ЗА
ЕДНА,ЗА НЯКОЛКО ИЛИ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ!!!
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:

Пощенски код:

Държава:

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:

УНП: 32abbfec-8bfe-4433-ba41-9cbb51ade2cb
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 26.02.2019 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

УНП: 32abbfec-8bfe-4433-ba41-9cbb51ade2cb
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