Партида: 00044

РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ
Проект на решение
Решение за публикуване
Номер: 113 от 26/05/2015 дд/мм/гггг
А) за откриване на процедура
Б) за промяна
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Обектът на обществената поръчка е по:
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
чл. 3, ал. 2 от ЗОП
Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за
използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00044
Поделение: АПИ
Изходящ номер: ________________________________ от дата ________
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование
Агенция Пътна инфраструктура
Адрес
бул. Македония № 3
Град
София

Пощенски код
1606

Държава
Република
България

За контакти
Телефон
Дирекция ОППО
02 9173283
Лице за контакт
Велимира Бръчкова / инж. Ивета Колева/ Йоана Кирилова
Електронна поща
Факс
v.brachkova@api.bg
02 9522563
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.api.government.bg
Адрес на профила на купувача:

УНП: c4a27ec7-4d2f-4422-925b-c4345522b3d1
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http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=455
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)
Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или
местни подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете):
Проектиране,строителство,поддръжка и
ремонт на РПМ

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
Производство, пренос и разпределение на
Пощенски услуги
природен газ и топлинна енергия
Електрическа енергия
Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на
Градски железопътни, трамвайни,
природен газ или нефт
тролейбусни или автобусни услуги
Търсене, проучване или добив на
Пристанищни дейности
въглища или други твърди горива
Вода
Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА
II: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
конкурс за проект
процедура за създаване на система за предварителен подбор
II.1) Вид на процедурата
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура
Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура
Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура
Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог
Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура
Договаряне без обявление
Ограничена процедура
Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление
Конкурс за проект - ограничен
III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП
Чл. 84, т.___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП
Чл. 90, ал.1, т.___ от ЗОП
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Чл. 94, ал. 2 от ЗОП
Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП
Чл. 105, ал. 1 от ЗОП
Чл. 103, ал. 2, т.___ от ЗОП
Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от
ЗОП
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП
Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП
точка: ________
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Строителство
Доставки
Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен
диалог / на конкурса за проект

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те
трябва да бъдат описани в това поле)
ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е ''зелена'', съгласно обхвата на Националния план
за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:
IV.2.1.1) Продуктова група
Копирна и графична хартия
Офис IT оборудване
Офис осветление
Улично осветление

Да

Не

Климатици
Почистващи продукти и услуги
Конвенционални транспортни средства и
услуги, свързани с тях
Електрически превозни средства и
системи за зареждане

IV.2.1.2) ''Зелените'' критерии присъстват във:
Техническата спецификация
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП
Показателите за оценка на офертите
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проектодоговора)
ІV.2.2) Поръчката е ''зелена'' извън обхвата на Националния план за
действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга
информация)

(брой)
(брой)
(брой)
(брой)
Да

Не

V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без

УНП: c4a27ec7-4d2f-4422-925b-c4345522b3d1
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обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №
________-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):
без ДДС с ДДС
Стойност на
ДДС (в %)
на обща стойност ________ Валута:
________
VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие
обявлението и описателния документ
поканата за обществена поръчка
поканата за обществена поръчка и документацията
обявлението и конкурсната програма
обявлението
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение
Дата: ________ дд/мм/гггг
Възложител:
Трите имена:
/подпис и печат/
Длъжност:

УНП: c4a27ec7-4d2f-4422-925b-c4345522b3d1
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Б) ЗА ПРОМЯНА
Информацията е за целите на:
извършване на промяна/техническа редакция
добавяне на допълнителна информация
II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
II.1) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги
II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
(както е посочено в оригиналното обявление)
„ Избор на изпълнител за проектиране и строителство на уширение
на Път I-1 от края на АМ „Струма“ Лот 4 до ГКПП „Кулата“ от км
441+095 /км 438+670 по километраж АМ Струма/ до км 442+470 по
километраж на път I-1“
II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)
Предмет на настоящата поръчка е: „ Избор на изпълнител за
проектиране и строителство на уширение на Път I-1 от края на АМ
„Струма“ Лот 4 до ГКПП „Кулата“ от км 441+095 /км 438+670 по
километраж АМ Струма/ до км 442+470 по километраж на път I-1“
II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното
обявление)
Осн. предмет

Осн. код
45233120

Доп. предмети

71311220

Доп. код (когато е приложимо)

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура
Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура
Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура
Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог
Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура
Договаряне без обявление
Ограничена процедура
Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление
Конкурс за проект - ограничен
III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Процедурата е открита с решение
Номер: 96 от 13/05/2015 дд/мм/гггг
III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя
(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)
SIMAP
Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата ''Електронен подател''
Година и номер на документа в РОП: 2015-666500
III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)
УНП: c4a27ec7-4d2f-4422-925b-c4345522b3d1
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III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: 2015/S094-168062 от 16/05/2015 дд/мм/гггг
III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00044-20150054(nnnnn-yyyy-xxxx)
III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение и обявление за
поръчка
III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки:
666500
(Ако в поле ІII.4.3 е избрано ''решение и обявление'' се посочва номерът на обявлението в
РОП)
III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение
Дата: 13/05/2015 дд/мм/гггг
IV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Чл. 27а, ал.3 от ЗОП
Чл. 27а, ал.8, т.1 от ЗОП
Чл. 27а, ал.8, т.2 от ЗОП
Чл. 27а, ал.9, т.1 от ЗОП

Чл. 27а, ал.9, т.2 от ЗОП
Чл. 27а, ал.9, т.3 от ЗОП
Чл. 27б, ал.2, т.1 от ЗОП
Чл. 27б, ал.2, т.2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ
(в приложимите случаи, за да уточните частта от текста или датите за добавяне или
коригиране, моля винаги указвайте съответния раздел и номер на параграф на
оригиналното обявление)
V.1)
Промяна в първоначалната информация, подадена от възложителя
Публикувани в Официален вестник на ЕС данни, които не съответстват на
първоначалните, подадени от възложителя
И двете
V.2)
В оригиналното обявление
В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля
направете справка със съответната документация за участие)
И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната
документация за участие)
V.3)
В решението за откриване
V.4) Текст за коригиране в решението за откриване (в приложимите случаи)
Номер и наименование Вместо:
Да се чете:
на полето,
съдържанието на което
трябва да се промени:
V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление (в приложимите случаи)
Номер и наименование Вместо:
Да се чете:
на полето,
съдържанието на което
трябва да се промени:
VI.3."Допълнителна
информация"(в
приложимите случаи)

УНП: c4a27ec7-4d2f-4422-925b-c4345522b3d1

продължава от поле ІІІ.2.3
дясна част: за проектирането:
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държава, където няма подобни
спец-сти); мин. 5г. проф. опит
по специалността; мин. 3г.
специф. опит в проектир. на
обекти, св. със строителство
и/или реконстр. и/или осн.
ремонт и/или рехабил. на АМ
и/или пътища, вкл. и пътни
съоръжения към тях. З.
Инженер по част „Геология” 1 (един) брой: инженер –
геолог и/или геолог; мин. 5г.
общ проф. опит по спец-та;
мин. 3г. специф. опит в
проектир. на обекти, св. със
строителство и/или реконстр.
и/или осн. ремонт и/или
рехабил. на АМ и/или пътища,
вкл. и пътни съоръжения към
тях. И. Инженер по част
„Геодезия”: инженер геодезист, спец-ст „Геодезия”
или еквивалентна на същата
или аналог. спец-ст (ако
образов-то е придобито в
държава, където няма подобни
спец-сти); мин. 5г. общ проф.
опит по спец-та; мин. 3г.
специф. опитв проектир. на
обекти, св. със строителство
и/или реконстр. и/или осн.
ремонт и/или рехабил. на АМ
и/или пътища, вкл. и пътни
съоръжения към тях. 4. Да има
внедрени: система за
управление на качеството,
сертифицирана съгласно
стандарт ISO 9001:2008 (или
еквивалентен) и система за
опазване на околната среда,
сертифицирана съгласно
стандарт ISO 14001:2004 (или
еквивалентен) с обхват сходен
с предмета на поръчката проектиране и строителство
или строителство или
проектиране на пътища. Обст.,
наличието на които е осн-е за
отстраняване на учте:Офертата не е изготвена на
бълг. език;Не е представен
някой от необх. док-ти по
чл.56 от ЗОП; Налице са
обстоятелства по чл. 47, ал. 1
и 5 и чл. 47, ал. 2,т.1,2а,4 и 5

УНП: c4a27ec7-4d2f-4422-925b-c4345522b3d1

държава, където няма подобни
спец-сти); мин. 5г. проф. опит
по специалността; мин. 3г.
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обекти, св. със строителство
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геолог и/или геолог; мин. 5г.
общ проф. опит по спец-та;
мин. 3г. специф. опит в
проектир. на обекти, св. със
строителство и/или реконстр.
и/или осн. ремонт и/или
рехабил. на АМ и/или пътища,
вкл. и пътни съоръжения към
тях. И. Инженер по част
„Геодезия”: инженер геодезист, спец-ст „Геодезия”
или еквивалентна на същата
или аналог. спец-ст (ако
образов-то е придобито в
държава, където няма подобни
спец-сти); мин. 5г. общ проф.
опит по спец-та; мин. 3г.
специф. опитв проектир. на
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управление на качеството,
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стандарт ISO 9001:2008 (или
еквивалентен) и система за
опазване на околната среда,
сертифицирана съгласно
стандарт ISO 14001:2004 (или
еквивалентен) с обхват сходен
с предмета на поръчката проектиране и строителство
или строителство или
проектиране на пътища. Обст.,
наличието на които е осн-е за
отстраняване на учте:Офертата не е изготвена на
бълг. език;Не е представен
някой от необх. док-ти по
чл.56 от ЗОП; Налице са
обстоятелства по чл. 47, ал. 1
и 5 и чл. 47, ал. 2,т.1,2а,4 и 5
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от ЗОП;Предст. оферта не
отговаря на предв. обяв.ус-я
на Възл-я и/или не отговаря на
изискванията на чл.57,ал.2 от
ЗОП;Уч-кът не отговаря на
изискв-ята по Раздели ІІІ.2.2 и
ІІІ.2.3;Не е предст. Г-ция за уч
-е и/или предст. Г-ция за
участие не е на името на уч-ка
или на уч-к в обед-ето,когато
се участва под такава
форма;Не е представен ориг-л
или зав. копие на док-т за
създаване на
обед./сдруж./конс., когато се
участва в процедурата под
такава форма; Ако по реда на
чл.68,ал.8,ал.9 и ал.11 от ЗОП
се установи:липса на док-ти
и/или несъответствия с
критериите за подбор или с др.
изисквания на Възл-я и/или не
са представени липсващите
док-ти и/или не са отстранени
несъответствията,посочени в
протокола на комисията и/или
е представена невярна
информация за доказване на
съотв-ето м/у офертата и
обявените от Възл-я критерии
за подбор и/или не е
представен някой от
изискваните от Възл-я док-ти
и/или има непопълнени данни
и/или има данни, в
противоречие с офиц. док-т, в
исканите справки и
приложения;При наличие на
обстоятелствата по чл. 70 от
ЗОП. Участник се отстранява
ако не е разработил
Техническата оферта (вкл.
приложенията към нея график за изпълнение линеен
(Приложение № 6) и
описанията по показателя
Техн. предложение, съгласно
изискв. на Възложителя.;
Участник се отстранява ако се
установи несъответствие
между графика за изпълнение
(Приложение № 6) и
описанията, част от Техн.
оферта.;Участник се
отстранява от участие в
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от ЗОП;Предст. оферта не
отговаря на предв. обяв.ус-я
на Възл-я и/или не отговаря на
изискванията на чл.57,ал.2 от
ЗОП;Уч-кът не отговаря на
изискв-ята по Раздели ІІІ.2.2 и
ІІІ.2.3;Не е предст. Г-ция за уч
-е и/или предст. Г-ция за
участие не е на името на уч-ка
или на уч-к в обед-ето,когато
се участва под такава
форма;Не е представен ориг-л
или зав. копие на док-т за
създаване на
обед./сдруж./конс., когато се
участва в процедурата под
такава форма; Ако по реда на
чл.68,ал.8,ал.9 и ал.11 от ЗОП
се установи:липса на док-ти
и/или несъответствия с
критериите за подбор или с др.
изисквания на Възл-я и/или не
са представени липсващите
док-ти и/или не са отстранени
несъответствията,посочени в
протокола на комисията и/или
е представена невярна
информация за доказване на
съотв-ето м/у офертата и
обявените от Възл-я критерии
за подбор и/или не е
представен някой от
изискваните от Възл-я док-ти
и/или има непопълнени данни
и/или има данни, в
противоречие с офиц. док-т, в
исканите справки и
приложения;При наличие на
обстоятелствата по чл. 70 от
ЗОП. Участник се отстранява
ако не е разработил
Техническата оферта (вкл.
приложенията към нея график за изпълнение линеен
(Приложение № 6) и
описанията по показателя
Техн. предложение, съгласно
изискв. на Възложителя.;
Участник се отстранява ако се
установи несъответствие
между графика за изпълнение
(Приложение № 6) и
описанията, част от Техн.
оферта.;Участник се
отстранява от участие в
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процедурата, в случай че е
предложил срок за изпълнение
над определения от
Възложителя като максимален
срок за изпълнение на о.п. от
100 календарни дни, сч. от
датата на подписване на
договора и/или е предложил
цена за изпълнение на о.п. над
определената от Възложителя
като максимална, т.е. над
прогнозната ст-ст на
общ.поръчка.

процедурата, в случай че е
предложил срок за изпълнение
над определения от
Възложителя като максимален
срок за изпълнение на о.п. от
40 календарни дни, сч. от
датата на подписване на
договора и/или е предложил
цена за изпълнение на о.п. над
определената от Възложителя
като максимална, т.е. над
прогнозната ст-ст на
общ.поръчка.

IV.3.3 "Условия за
22.06.2015 г. 17:00 часа
получаване на
спецификации и
допълнителни документи
или на описателен
документ"

06.07.2015 г. 17:00 часа

IV.3.4."Срок за
22.06.2015 г. 17:00 часа
получаване на оферти или
на заявления за участие"

06.07.2015 г. 17:00 часа

ΙV.3.8. "Условия за
отваряне на офертите"

07.07.2015 г. 14:00 часа

23.06.2015 г. 14:00 часа

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление (в
приложимите случаи)
Място на датите, които трябва да бъдат
Вместо:
Да се чете:
променени:
Срок за получаване на офертите/заявленията 22/06/2015 дд/мм/гггг 06/07/2015 дд/мм/гггг
за участие
17:00 (час)
17:00 (час)
V.7) Адреси, които трябва да бъдат коригирани (в приложимите случаи)
V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление (в приложимите
случаи)
Номер и наименование на
Текст, който трябва да се добави:
полето, което ще се допълва
(частта от текста, която трябва
да се добави):
V.9) Друга допълнителна информация (в приложимите случаи)

VI: ОБЖАЛВАНЕ
VI.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град
Пощенски код
София
1000
УНП: c4a27ec7-4d2f-4422-925b-c4345522b3d1

Държава
РБългария
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Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
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Телефон
02 9356113
Факс
02 9807315

VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VIII: ДАТА на изпращане на настоящото решение
Дата: 26/05/2015 дд/мм/гггг
Възложител:
Трите имена:
/подпис и печат/
инж. Лазар Асенов Лазаров
Длъжност:
Председател на УС на АПИ

УНП: c4a27ec7-4d2f-4422-925b-c4345522b3d1

10

