МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
ДО
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гр. София 1303
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ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ
на основание чл.90, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Агенция „Пътна инфраструктура”, с адрес гр. София 1606, бул. “Македония” № 3,
представлявана от инж. Лазар Лазаров - Председател на Управителния съвет, на основание чл. 90,
ал. 1, т. 4 от ЗОП и в изпълнение на Решения на УС на АПИ, отразени в Протокол № 11155/15 от
19.05.2015 г и Решeние № 120 от 29.05.2015 г., отправя покана за участие в процедура на договаряне
без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Поддържане (превантивно,
текущо и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации ) на автомагистралните
участъци АМ „Тракия“ от км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка “Марица”с дължина 2,250
км,, включително и принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел
“Траянови врата” с обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни
съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ–
София ОПУ–Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ – Стара Загора, стопанисвани от АПИ“
Мотивите за избора на този вид процедура
Прилагането на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП е обосновано в случаите, в които се налага
извършване на неотложни действия за отстраняване на последиците от настъпили
изключителни обстоятелства, във връзка с които сроковете за възлагане по общия ред не
могат да бъдат спазени. По смисъла на § 1, т. 8 от ДР на ЗОП, „изключителни“ са
обстоятелствата, предизвикани от непредвидими за възложителя събития, като природно
бедствие, авария или катастрофа, както и други, които непосредствено застрашават живота и
здравето на хората или околната среда или могат съществено да затруднят или да нарушат
нормалното изпълнение на нормативно установени дейности на възложителя.
За Агенция „Пътна инфраструктура“ са налице изключителни по смисъла на Закона за
обществените поръчки обстоятелства, представляващи основание за провеждане на процедура по
реда на чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП, изразяващи се в следното:
С разпоредбите на Закона за пътищата на Агенция „Пътна инфраструктура“ е възложено
осъществяването на дейностите по изграждането, ремонта и поддържането на републиканските
пътища на територията на цялата страна. В тази връзка, агенцията провежда и възлага обществени
поръчки за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на страната,
стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.
В конкретния случай за автомагистралните участъци на АМ „Тракия“ от км 0+000 до км
208+181 и пътна връзка “Марица”с дължина 2,250 км, включително и принадлежащите пътни
връзки, поддържане осветлението на тунел “Траянови врата” с обслужващите го подстанции и
далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата, на
територията на ОПУ–София, ОПУ–Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ – Стара Загора е открита с
Решение № 44 от 20.03.2015 г. - „открита” по вид процедура за възлагане на обществена поръчка по
реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП.
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Предвид изтичащия срок на действащия към настоящия момент договор за АМ „Тракия“ от
км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка “Марица”с дължина 2,250 км, включително и
принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел “Траянови врата” с
обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в
обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ–София, ОПУ–Пазарджик, ОПУ – Пловдив и
ОПУ – Стара Загора, а именно: 31.05.2015 г, както и в резултат на процедура на обжалване, към
настоящия момент няма избран изпълнител поради следните причини:
В АПИ е входирана жалба от 29.04.2015 г. от страна на „ЗЛАТЕН ЛЪВ 11” ЕООД против
решението за откриване на процедурата. Жалбата съдържа искане за налагане временна мярка
„спиране на процедурата” и е постъпила 6 (шест) дни преди срока за отваряне на офертите,
определен в обявлението за поръчката, а именно 05.05.2015 г.
Предвид гореизложеното, възложителят е възпрепятстван, поради независещи от него
причини, да възложи дейностите предмет на настоящата поръчка, съответно да осъществи
нормалното изпълнение на нормативно установените за него дейности, тъй като не е могъл да
предвиди, че по провежданата от него процедура ще постъпи жалба след срока за обжалване,
определен в чл. 120, ал. 5 от ЗОП, в резултат на която, съгласно разпоредбите на закона, следва да
спре процедурата за възлагане на обществената поръчка и е задължен да изчака настъпването на
някое от обстоятелствата посочени в чл. 120а, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП.
В изпълнение на разпоредбата на чл. 120а от ЗОП, Възложителят е спрял процедурата. С
Разпореждане от 04.05.2014 г., КЗК отказва образуване на производство с мотива, че жалбата е
подадена след срока по чл. 120, ал. 5, т. 1 от ЗОП. Предвид гореизложеното, Възложителят е
възпрепятстван поради независещи от него причини, да възложи дейностите, предмет на
настоящата обществена поръчка, съответно да осъществи нормалното изпълнение на нормативно
установените за него дейности и невъзможност да се спазят сроковете, предвидени за възлагане по
общия ред,а именно чрез провеждане на нова открита процедура по чл.16, ал.8 от ЗОП.
В допълнение на гореизложеното, възлагането на дейностите, предмет на настоящата
обществена поръчка, е от изключителна важност, както за Възложителя с оглед разпоредбите на
Закона за пътищата (ЗП), така и за обществото като цяло, включващо огромен брой лица,
ползватели на безопасна за тях пътна инфраструктура. На основание чл. 19, ал.1, т. 1 от ЗП, АПИ
управлява републиканските пътища съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗП, които служат за превоз на пътници и
товари по смисъла на ЗП. Закрилата на всички лица, ползващи републикански пътища има
приоритет, тъй като пътните артерии от пътищата, отворени за обществено ползване, следва да се
почистват, поддържат и ремонтират при съблюдаване безопасността и здравето на всички хора,
както и имуществените им права, произтичащи от свободата на движение, в т.ч. не само на хора, но
и движението на товари.
Предвид обстоятелствата:важното географско местоположение на страната, членството в ЕС
и обществената значимост на автомагистралата, които са свързани с все по нарастващите
изисквания към пътната инфраструктура на страната налагат РПМ в нейната цялост да се поддържа
и управлява качествено, но и своевременно.
Това важи в най-голяма степен за автомагистралите и републиканските пътища, каквито са
тези предмет на настоящата процедура. Времето е фактор с огромно значение при провеждането на
процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет, какъвто е в настоящата. Сезонният
характер на част от дейностите, предмет на поръчката, наличието на технически правила–вътрешни
и нормативно определени за извършването на различните ремонтни дейности, обуславят в своята
съвкупност и необходимостта от своевременното им възлагане, респ. изпълняване. В този смисъл, в
качеството си на администрация, управляваща пътя/магистралата, АПИ е длъжна да извършва
всички необходими действия в съответствие със законовите разпоредби, касаещи извършване на
дейностите по поддържане (превантивно, текущо и ремонтно-възстановителни работи при аварийни
ситуации) на републикански пътища вкл. автомагистрали на територията на цялата страна. Основен
мотив в тази насока е безопасността при движението по пътищата, отворени за обществено
ползване и съблюдаването в този аспект на обществените интереси, животът и здравето на хората,
както и предотвратяване на евентуални вреди от всякакъв характер, които биха могли да настъпят
при възможното неизпълнение на дейностите по поддържане на пътищата, в случай че същите не
бъдат възложени за изпълнение своевременно.
2

Предвид гореизложеното, налице е неотложна и непредвидима нужда от възлагане на
поръчката, тъй като противното ще доведе до нарушаване на законоустановената функция на АПИ
да осигурява управлението на пътищата и поддържането им и ще затрудни/възпрепятства
ефективната защита на държавния и обществен интерес, свързан с безопасността на ползвателите на
пътната инфраструктура като цяло. Невъзможността за своевременно сключване на договор за
възлагане на обществената поръчка, неминуемо застрашава живота и здравето на хората, доколкото
дейностите по предмета на поръчката касаят нормалната проходимост през РПМ в .т.ч. и
автомагистралите.
Всички изложени обстоятелства в своята съвкупност се обективират като „изключителни
обстоятелства” по смисъла на §1,т.8 от ДР на ЗОП и обуславят необходимостта от спешното
възлагане на настоящата поръчка, за срок до сключване на договор с избран изпълнител в резултат
на проведена открита процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП.
І. Наименование и адрес на Възложителя:
Агенция „Пътна инфраструктура” - гр. София, п. к. 1606, бул. „Македония” № 3, тел. 917 33
96, факс: 917 33 98.
Тип на Възложителя: чл. 7, т. 1 от ЗОП.
ІІ. Предмет на поръчката: „Поддържане (превантивно, текущо и ремонтновъзстановителни работи при аварийни ситуации ) на автомагистралните участъци АМ „Тракия“ от
км 0+000 до км 208+181 и пътна връзка “Марица”с дължина 2,250 км,, включително и
принадлежащите пътни връзки, поддържане осветлението на тунел “Траянови врата” с
обслужващите го подстанции и далекопроводи, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в
обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУ–София ОПУ–Пазарджик, ОПУ – Пловдив и
ОПУ – Стара Загора, стопанисвани от АПИ“
II.1. Пълно описание на предмета на поръчката:
1.1. Описанието на участъците, предмет на обществената поръчка, по т. ІІ е представено, в
Приложение № 1 както следва:
• Приложение № 1.1 - Списък на автомагистралните участъци от АМ „Тракия“ на
територията на ОПУ – София, ОПУ – Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ – Стара Загора;
• Приложение № 1.2 - Карта на на автомагистралните участъци от АМ „Тракия“ на
територията на ОПУ – София, ОПУ – Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ – Стара Загора;
• Приложение № 1.3 - Справка за състоянието на автомагистралните участъци от АМ
„Тракия“ на територията на ОПУ – София, ОПУ – Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ –
Стара Загора;
• Приложение № 1.4 - Списък на пътните съоръжения на автомагистралните участъци от АМ
„Тракия“ на територията на ОПУ – София, ОПУ – Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ –
Стара Загора;
• Приложение № 1.5 - Поддържане, текущ и авариен ремонт на електрическите съоръжения,
обслужващите ги подстанции и далекопроводи - 20 кV на пътен тунел „Траянови врата“ на
автомагистралните участъци от АМ „Тракия“.
1.2. Изпълнението на обществената поръчка включва дейности, които са свързани с
извършването на поддържане (превантивно, текущо и ремонтно-възстановителни работи при
аварийни ситуации) и представляват условие, следствие или допълнение към него:
1.2.1. 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 за 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);
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- 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
(пътни знаци, ограничителни системи, парапети, предпазни мрежи, осветителни инсталации и
други);
- ремонтни и възстановителни работи по конструкцията на пътните съоръжения.
1.2.2. 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, парапети, ограничителни системи, елементи на
пътни знаци и други;
- почистване и отстраняване на отделни повреди по крайпътните площадки, чешми, паметници,
беседки и други обекти на крайпътното обзавеждане;
- поддържане на крайпътните насаждения – окопаване, пръскане, оформяне на короните, варосване
и други, както и подмяна на отделни повредени и изсъхнали насаждения с нови;
1.2.3. Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации - извършват се аварийновъзстановителни 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).
1.2.4. Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации
строителни материали и продукти.
1.2.5. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
1.2.6. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с
договора за възлагане на обществената поръчка.
IІІ. Вид на процедурата: процедура на договаряне без обявление чл. 90, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
IV. Пределен финансов ресурс: Прогнозната стойност за изпълнението на поръчката е в
размер на 472 276,11 (четиристотин седемдесет и две хиляди двеста седемдесет и шест лева и
единадесет стотинки) без ДДС и 566 731,33 (петстотин шестдесет и шест хиляди седемстотин
тридесет и един лева и тридесет и три стотинки) лева със ДДС.
V. Критерий за оценка: Най-ниска цена.
VI. Място и срок за изпълнение на поръчката:
VI.1. Място за изпълнение на поръчката: област София, област Пазарджик, област
Пловдив и област Стара Загора (ОПУ–София, ОПУ–Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ – Стара
Загора).
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VI.2. Срок за изпълнение на поръчката: До сключване на договор с избран изпълнител в
резултат на проведена открита процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП.
VII. Плащанията по поръчката, размерът и условия на гаранцията за изпълнение на
договора и отговорностите на Изпълнителя се уреждат в договора:
VII.1. Цени и начин на плащане:
– Цената се изплаща за количество на действително извършени и приети видове работи, въз
основа на договорените единични цени, с представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Сертификати, в рамките на средствата на АПИ за изпълнение на Договора.
– Плащанията за извършени дейности по Договора се извършват въз основа на съставени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Сертификати.
– Сертификатите могат да бъдат: Месечни и Междинни.
– Единичните цени няма да се променят при изпълнение на Договора за възлагане на
обществената поръчка, освен в случаите на чл. 43 от ЗОП.
- Допълнително възникнали и възложени нови видове работи и/или дейности, за които няма
предложени единични цени, същите ще се определят на база анализни цени, предварително
одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Ценовата оферта
(Приложение № 6) елементи на ценообразуване.
VII. 2. Гаранция за изпълнение:
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на поръчката, със срок
на валидност, в случай че е представена банкова гаранция, 6 (шест) месеца след изтичане срока на
договора, но не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на
договора. Гаранцията се представя в една от следните форми: депозит на парична сума по следната
банкова сметка на Възложителя (администрацията на АПИ):
Банка: БНБ ЦУ, пл. “Ал. Батенберг” № 1
IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03
BIC:
BNBG BGSD
или банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. Банковата гаранция трябва да бъде
безусловна и неотменяема с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от
претендираното обезщетениe. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката - гарант да
извърши безусловно плащане при първо писмено поискване на АПИ, в случай, че Изпълнителят не
е изпълнил някое от задълженията си по договора в съответствие с уговореното и в установения за
това срок. Разходите по откриването на депозитите и гаранциите и по евентуалното им усвояване са
за сметка на участника. Гаранцията се освобождава 6 (шест) месеца след изтичането на срока на
договора.
VIII. Договаряне с участника:
VIII.1. Срок за подаване и на офертата: Документите за участие се подават в срок до
12:00 часа на 02.06.2015 г. Офертата се представя в административната сграда на Централната
администрация на АПИ, гр. София, п. к. 1606, бул. „Македония” № 3, в деловодството, ет. 5, стая
505, съгласно изискванията на чл. 57 от ЗОП. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик
от участника или упълномощен от него представител. Върху плика се изписва: наименованието на
участника и на процедурата, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Пликът
се състои от три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика.
Постъпилата оферта се отваря в 16.00 часа на 02.06.2015 г. зала 701, в административната
сграда на АПИ, находяща се в гр. София, бул. „Македония” № 3.
Документите се отварят и разглеждат от комисия, назначена от Възложителя, в присъствие
на упълномощен/и представител/и на участника. Комисията ще разгледа постъпилата оферта по
реда на чл. 68 от ЗОП. При наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП, участникът ще
бъде отстранен от участие в процедурата.
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VIII.2. Договарянето по отношение на клаузите на договора ще се проведе след
разглеждането на офертата, като за датата и мястото участникът се уведомява
допълнително.
VIII.3. Офертата подлежи на обсъждане и изменение в процеса на договаряне.
Комисията провежда договарянето с участника за определяне на условията на договора,
съгласно изискванията на Възложителя и Закона за обществените поръчки.
След провеждане на договарянето, комисията изготвя доклад до Възложителя.
IX. Съдържание на офертата:
IX.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите,
изисквани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 – т. 5, т. 8, т. 11 – т. 14 от ЗОП и
Приложение № 1 от настоящата покана, а именно:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от
участника.
2. Представяне на участника (съгласно образеца – Приложение № 3) - включва: посочване на
единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ
и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в
която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата; приемане условията за изпълнение на договора, както и, че при
изготвяне на офертата са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на
труд и минимална цена на труда.
Срокът на валидност на офертата, следва да е 90 (деветдесет) календарни дни, считано от
крайния срок за подаване на оферти.
3. Част от това представяне е и Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (съгласно образеца –
Приложение № 4) за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.
4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата
(оригинал), когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно
актуалната му регистрация.
5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по чл. 55, ал. 7 от ЗОП,
както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – изготвя се съгласно образеца Приложение № 11
6. Декларация, че не са налице забранителните основания по Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал)1 – изготвя се
съгласно образеца – Приложение № 12.
7. Декларация за използване ресурсите на трети лица (ако е приложимо) – изготвя се
съгласно образеца - Приложение № 13.
8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо) – изготвя се
съгласно образеца - Приложение № 14.
9.
IX.2. Плик № 2 се представя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис
„Предложение за изпълнение на поръчката”, като в него се поставят документите, свързани с
изпълнението на поръчката, а именно:
1. Техническа оферта – следва да бъде изготвена по образеца съгласно Приложение № 4.
Представя се в оригинал на хартиен носител, съгласно образеца - Приложение № 5, и във формати
Word и PDF на електронен носител.
2. В случай, че е приложимо, към документите в Плик 2 и представеното с него
предложение за изпълнение на поръчката, участник в процедурата прилага и декларация по чл. 33,
ал. 4 от ЗОП – Приложение № 7.
Техническото предложение, Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (ако е приложимо) и
електронния носител задължително се поставят в Плик № 2, поставен в плика с офертата.

1

Тази декларация не може да бъде подписвана от пълномощник.
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IX.3. Плик № 3 се представя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис „Предлагана
цена”, като в него се поставят документите, свързани с предлаганата цена за изпълнението на
поръчката, а именно:
Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката (в оригинал), съгласно
Приложение № 6, което се попълва в съответствие с указанията посочени в него и съдържа
остойностени сметки (предлагани единични цени – Приложение № 6.1), съгласно приложенията на
настоящата покана. Предлаганите от участника единични цени не може да надвишават
определените от възложителя пределни такива. Противното е основание за отстраняване от
процедурата.
Ценовата оферта (Предлагани единични цени) за изпълнение на обществената поръчка и
единични цени за всеки вид работа и дейност се представят в оригинал на хартиен носител,
съгласно образците - Приложения № 6 и № 6.1 и на електронен носител, както следва: Приложение
№ 6 във формати Word и PDF, а Приложение № 6.1 - в Excel и PDF.
Ценовата оферта и приложенията, съдържащи единични цени за всеки вид работа и дейност
и електронния носител задължително се поставят в Плик № 3, поставен в плика с офертата.
Приложения:
Приложение А – Технически спецификации за изпълнение на поръчката и Изисквания и
доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или
квалификация на участниците в обществената поръчка;
Приложение № 1 - Характеристики на АМ „Тракия“ на територията на ОПУ – София ОПУ–
Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ – Стара Загора (на електронен носител):
Приложение № 1.1 - Списък на автомагистралните участъци от АМ „Тракия“ на територията на
ОПУ – София, ОПУ – Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ – Стара Загора;
Приложение № 1.2 - Карта на на автомагистралните участъци от АМ „Тракия“ на територията
на ОПУ – София, ОПУ – Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ – Стара Загора;
Приложение № 1.3 - Справка за състоянието на автомагистралните участъци от АМ „Тракия“
на територията на ОПУ – София, ОПУ – Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ – Стара Загора;
Приложение № 1.4 - Списък на пътните съоръжения на автомагистралните участъци от АМ
„Тракия“ на територията на ОПУ – София, ОПУ – Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ – Стара
Загора;
Приложение № 1.5 - Поддържане, текущ и авариен ремонт на електрическите съоръжения,
обслужващите ги подстанции и далекопроводи - 20 кV на пътен тунел „Траянови врата“ на
автомагистралните участъци от АМ „Тракия“.
Приложение № 2.1 - „Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” на
Национална агенция „Пътна инфраструктура” (НАПИ) от 2009 г. (на електронен носител);
Приложение № 2.2 - „Техническа спецификация” на Агенция „Пътна инфраструктура”
(АПИ) от 2014 г. (на електронен носител);
Приложение № 2.3 - „Указания за реда на възлагане, приемане и контролиране на
изпълнените дейности по договори за поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтновъзстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища” на Агенция „Пътна
инфраструктура” (АПИ) (на електронен носител);
Приложение № 3 - Образец на Представяне на участник;
Приложение № 4 - Образец на Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл.
47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП;
Приложение № 5 - Образец на Техническо предложение за изпълнение на обществената
поръчка;
Приложение № 6 - Образец на Ценова оферта (Предлагани единични цени);
Приложение № 6.1 - Видове дейности с подприложения: Приложение № 6.1.1 - Сметка № 1
(Организационни мероприятия); Приложение № 6.1.2 - Сметка № 2 (Земни работи); Приложение
№ 6.1.3 - Сметка № 3 (Поддържане и ремонт на пътни настилки); Приложение № 6.1.4 - Сметка №
4 (Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности); Приложение № 6.1.5 Сметка № 5 (Озеленяване и ландшафтно оформяне); Приложение № 6.1.7 - Сметка № 7 (Работна
ръка/Механизация/Материали); Приложение № 6.1.8 - Сметка № 8 (Допълнителни работи) и
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Приложение № 6.1.9 - Сметка № 9 (Поддържане и текущ ремонт ел. съоръжения на пътните
тунели, обслужващите ги подстанции и далекопроводи);
Приложение № 7 - Образец на Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет)
години, считано от датата на подаване на офертата, сходно с предмета на поръчката (по чл. 51, ал. 1,
т. 2 от ЗОП);
Приложение № 8 - Образец на Декларация на техническото оборудване, както и на
оборудването за изпитване и изследване, необходими за изпълнение на обществената поръчка;
Приложение № 9 - Образец на Декларация - списък на служителите/експертите, които
участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка;
Приложение № 10 - Образец на Декларация по чл. 51а от ЗОП за ангажираност на експерт;
Приложение № 11 - Образец на Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.
55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;
Приложение № 12 - Образец на Декларация по Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
Приложение № 13 - Образец на Декларация за използване ресурсите на трети лица (ако е
приложимо);
Приложение № 14 - Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако
е приложимо);
Приложение № 15 - Образец на Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП
(ако е приложимо);
Приложение № 16 - Образец на Банкова гаранция за изпълнение на договора за възлагане на
обществената поръчка (представя се при сключване на договора);
Приложение № 17 - Проект на Договор за възлагане на обществената поръчка;
Приложение № 17.1 - Образец на Споразумение по Закона за здравословни и безопасни
условия на труд (ЗЗБУТ);
Приложение № 17.2 - Образец на Споразумение за координиране на съвместното
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) при едновременна работа на
изпълнител по договора и наети от него подизпълнител/и (ако е приложимо);

С УВАЖЕНИЕ,
…………………………….
ИНЖ. ЛАЗАР ЛАЗАРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
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