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факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Проект на обявление
Обявление за публикуване

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

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Агенция Пътна инфраструктура
Адрес
бул. Македония №3
Град
Пощенски код
Държава
София
1606
Р. България
За контакти
Телефон
Дирекция Обществени поръчки и
02 9173396
правно обслужване
Лице за контакти
Радослава Милчева/ инж.Боряна Борисова
Електронна поща
Факс
r.milcheva@api.bg
02 9522563
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
www.api.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=543
Допълнителна информация може да бъде получена на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.I
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.II
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.III
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
Министерство или друг държавен орган,
Обществени услуги
включително техни регионални или
Отбрана
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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): ______________

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

Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и
възложител/и

Да

Не

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
„Избор на изпълнител за извършване на проектиране и
строителство /инженеринг/ за обект: „Възстановяване и укрепване
на компрометирани насипи на път IІІ-7008 „Елхово – Изгрев –
М.Манастир – Г.Манастир – Генерал Тошево - Скалница“ от км
18+070 до км 18+270 и от км 11+500 до км 12+300, и от км 23+650
до км 23+800“
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на
конкретния предмет на вашата поръчка)
(а) Строителство
(б) Доставки
(в) Услуги
Категория услуга No
Изграждане
Покупка
Проектиране и
Лизинг
(Относно категориите
услуги 1-27, моля вижте
изпълнение
Наем
Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Покупка
на
изплащане
Изпълнение с каквито и
Комбинация от
да е средства на
изброените
строителство,
съответстващо на
изискванията,
определени от
възложителите
Място на изпълнение на
Място на изпълнение на
Място на изпълнение на
строителството
доставката
услугата
област Ямбол
код NUTS: BG343

код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка

код NUTS:
Създаване на динамична система за
доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
Рамково споразумение с няколко
Рамково споразумение с един
изпълнители
изпълнител
Брой: ________ или (когато е приложимо)
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максимален брой ________ на участниците в
предвиденото рамково споразумение
Срок на рамковото споразумение:
Срок в години: ________ или в месеци: ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): ________ Валута:
или от: ________ до ________ Валута:
Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Предмет на настоящата поръчка е: „Избор на изпълнител за
извършване на проектиране и строителство /инженеринг/ за обект:
„Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път IІІ7008 „Елхово – Изгрев – М.Манастир – Г.Манастир – Генерал Тошево
- Скалница“ от км 18+070 до км 18+270 и от км 11+500 до км
12+300, и от км 23+650 до км 23+800“.
Възникнало е опасно състояние, което е предпоставка за
разрушаване на настилката в участъци на път ІІІ-7008 „Елхово –
Изгрев –М. Манастир - Г. Манастир - Генерал Тошево - Скалица” от
км 18+070 до км 18+270 и от км 11+500 до км 12+300, и от км
23+650 до км 23+800
Констатирани са вертикални деформации - разрушаване на
настилката в лявата лента с денивелация 1,50 – 1,60 м и отваряне
на широки пукнатини. Ежедневно се увеличават вертикалните
деформации и движението е силно затруднено. Има опасност от
откъсване на насипното тяло.
Наблюдава се преовлажняване на целия район и увеличаване на
пропадането. Това може да доведе до скъсване на пътя и оставяне
на много населени места без транспортен достъп.
Целта на обществената поръчка е извършването на проектантски
работи, които да изяснят инженерно - геоложките условия в района
на пропадането на пътното тяло, причините за активизиране и
разработване на техническо решение за трайното възстановяване и
укрепване на засегнатите пътни участъци, както и извършване на
строително – монтажните работи за трите участъка.
ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Доп. код (когато е приложимо)
45233120
Осн. предмет
Доп. предмети

71311220

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки
(GPA) на Световната търговска организация

Да

Не

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените
Да
Не
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
само за една обособена
за една или повече
за всички обособени
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обособени позиции

позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
Да
Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,
когато е приложимо)
Целта на обществената поръчка е извършването на проектантски
работи, които да изяснят инженерно - геоложките условия в района
на пропадането на пътното тяло, причините за активизиране и
разработване на техническо решение за трайното възстановяване и
укрепване на засегнатите пътни участъци, както и извършване на
строително – монтажните работи за трите участъка.
За установяване на инженерно-геоложките условия в обсега на
засегнатите участъци, изясняване на причините, обхвата и
динамиката на проявилите се дестабилизационни процеси, и за
получаване на достатъчен обем достоверни показатели за
свойствата на масива е необходимо да бъдат извършени архивни,
полеви и лабораторни инженерно-геоложки и геотехнически
проучвания, както следва:
- Тахиметрична снимка в М 1:500 или 1:200, изготвена в
координатна система 1970 и Балтийска височинна система.
- Инженерно-геоложка картировка на масива в М 1:500 или 1:200.
- На геодезическата снимка да бъде определен обхвата на
засегнатите участъци, същата да бъде съвместена с актуална
кадастрална карта/план или върху картата за възстановената
собственост (КВС) на землището и да дава информация за начина на
трайно ползване и собствеността на терена. Набавянето на
необходимите изходни данни за геодезическото заснемане в цифров
вид и на хартиен носител са задължение на проектанта. Да се
приложи регистър на собствениците на имотите на засегнатите от
съоръженията имоти.
- След извършване на основните геодезически работи, но преди
заснемането на данните за състоянието на пътя в обсега на
засегнатите участъци, задължително обектът се обхожда заедно с
представител на ОПУ Ямбол, добре запознат с проблемите на пътя и
проявилите се дестабилизационни процеси в обсега на засегнатите
участъци. Той следва да посочи в детайли проблемните места, на
които Проектантът трябва да обърне сериозно внимание при
заснемането на данни за състоянието на пътните участъци, както и
в последствие – при разработване на проекта. За извършената
работа при огледа се съставя протокол.
- Извършване на достатъчен обем полско-проучвателни работи за
изясняване обхвата и динамиката на развилия се процес – сондажи,
шурфи, разчистки. При необходимост могат да се използват и
геофизични методи за проучване – електросондиране (ВЕС),
сеизмика, но само като съпътстващи методи на проучване.
- Вземане на оптимален брой земни и/или скални проби за
характеристика на физикомеханичните свойства на инженерногеоложките разновидности (минимум 3бр. от разновидност), които
да бъдат изследвани от акредитирана лаборатория по земна
механика.
- Извършване на комплекс от лабораторни изследвания.
- При наличие на подземни води да се направи химичен анализ за
агресивността им спрямо бетон и стомана.
- Да се направят най - малко по 2 (два) инженерно - геоложки
профила в засегнатите участъци. Всеки профил да сe изчертае най
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- малко по три литоложки колонки.
- Всички полеви и лабораторни данни да бъдат обработени и
представени в окончателен инженерно-геоложки доклад, включващ
разчленяването на масива на инженерно-геоложки профили,
получаване на изчислителни показатели на инженерно-геоложките
разновидности и определяне устойчивостта на масива при различни
нива на подземните води (ако има такива), динамични натоварвания
и коефициента на сеизмично ускорение. Устойчивостта на масива да
бъде оценена, както в моментното състояние, така и след
стабилизиране на откоса.
Изпълнение на строително-монтажните работи, които започват от
датата на подписване на протокол (обр. 2а) за откриване на
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво,
съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и
протоколи по време на строителството и е до датата на
приключване на строителството и предаване на строежа с
Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа
(обр. № 15), съставен по реда на Наредба №3/31.07.2003 г. за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 1340000 Валута: BGN
или от: ________ до ________ Валута:
ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Ако да, описание на тези опции:

Да

Не

Опции се предвижда да се използват:
след: ________ месеца или: ________ дни от сключване на договора (ако е известно)
Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и
________
В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след: ________ месеца или : ________ дни от сключване на договора
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни 110 (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от
участника в процедурата и е в размер на 10000 (десет хиляди)
лева. Когато участникът е обединение гаранцията може да се
представи от обединението или от участник в него. Валидността на
гаранцията за участие е не по-малко от 30 дни след изтичане
срока на валидност на офертата на участника.
Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в
размер на 4 (четири) на сто от общата Цена по договора без ДДС,
със срок на валидност 30 (тридесет) дни след датата на изтичане
на последния Гаранционен срок, съгласно Наредба № 2 от
31.07.2003 год. за въвеждане в експлоатация на строежите в
УНП: 20d9e79c-f7ee-4beb-b4c6-cec50eb9248d
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Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени
строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, а
именно 4 (четири) години. Гаранцията за изпълнение на договора
се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката
при подписване на договора.
Гаранциите се представят в една от следните форми:депозит на
парична сума по следната банкова сметка на Възложителя
(администрацията на АПИ):
Банка: БНБ
IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03
BIC: BNBGBGSD
банкова гаранция в оригинал, издадена в полза на Възложителя.
Участниците в процедурата и определения изпълнител избират
свободно формата на гаранцията за участие и гаранцията за
изпълнение на договора за обществена поръчка.
Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя
трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо
писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят
не е изпълнил задължение по договора за възлагане на
обществената поръчка.
Възложителят задържа, усвоява и възстановява гаранциите за
участие съгласно чл. 61 и чл. 62 ЗОП.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Заплащането по договора се извършва по банков път, в български
лева. Ако е дължим съгласно действащото законодателство данък
върху добавената стойност, същият се начислява върху цената за
изпълнение на договора.
Плащанията се извършват в 30-дневен срок след представяне на
фактура на база заверения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ акт.
Цената за изпълнение на договора включва всички разходи по
изпълнение на обекта на поръчката.
Цената за изпълнение на договора включва всички разходи свързани
с настъпването на рисковете, посочени в Документацията за
участие.
Цената за изпълнение на договора е окончателна и не се променя
при промени в цените на труда, Строителните продукти,
Оборудването и др., освен в случаите на освен в случаите на чл.
43, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за обществени поръчки.
Плащането на дейностите по проучване и проектиране се извършва
след приемане и утвърждаване на разработените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Технически проекти за обекта, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Акт № 1 за изпълнение на проучвателно - проектантски
дейности. Същият се одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно
действащите правила в АПИ. Плащанията се извършват в 30-дневен
срок след представяне на фактура на база заверения от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ акт.
Плащанията на извършените строително-монтажни работи се
извършват, както следва:
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащания по изпълнението на строителномонтажните работи в съответствие и в рамките на предвидените
средства за съответната дейност, предмет на настоящия договор.
Цената за СМР се изплаща за извършените и приети работи в
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рамките на стойността за съответния етап по Ценовата оферта.
Плащанията за извършени дейности се извършват въз основа на
съставен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и заверен от Строителния надзор и ОПУ
Ямбол Акт № 2. Същият се одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно
действащите правила в АПИ.
Междинните плащания се извършват въз основа на:
1. Фактическо завършване на Етап;
2. Доклад за извършените ППР или СМР, като доклада за извършени
СМР съдържа и информацията по чл. 45 от Договора, с приложени
към него доказателства за качеството на извършваните видове СМР;
3. Междинни сертификати за изпълнени проучвателно-проектантски
(Акт № 1) и СМР (Акт № 2), съставени от изпълнителя, проверени и
съгласувани от КОНСУЛТАНТА и одобрени от възложителя при
условията на Договора.
4. Данъчна фактура, която се издава от изпълнителя след
одобряването на съответния сертификат от страна на възложителя.
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е
приложимо):
Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице. В
случай, че участникът в процедурата е обединение (или
консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, към офертата се представя оригинал или
нотариално заверено копие на документа, с който е създадено
обединението. С този документ следва по безусловен начин да се
удостовери, че членовете на обединението/консорциума поемат
солидарна отговорност за участието си в обществената поръчка и
за периода на изпълнение на договора. В документа за създаване
на обединение, задължително се посочва разпределението на
участието на лицата при изпълнение на дейностите при изпълнение
на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението
след подаването на офертата.
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
Да
Не
Ако да, опишете ги:
При подписв. на дог. за общ. поръчка уч., опр. за изп., е длъжен
да представи:1.Док.от съответните компетентни органи за удост.
липсата на обст. по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП и на посочените
в обявл. обст. по чл. 47, ал. 2 от ЗОП,освен когато
законодателството на държавата в която е установен, предвижда
вкл. на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен
регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. Когато
уч. е обединение, док. се представят от всеки един от уч. в
обединението.Когато уч. е чуждестранно лице и в съответната
чужда държава не се издават горепосочените док. или когато те не
включват всички случаи участникът представя клетвена декларация,
ако такава декларация има правно значение според закона на
държавата в която е установен. Когато клетвената декларация няма
правно значение според съответния национален закон, участникът
представя официално заявление, направено пред съдебен или
административен орган, нотариус или компетентен професионален
или търговски орган в държавата, в която той е установен.
2.Оригинал на Гаранция за изп. на договора в размер на 4% от
общата цена по договора без ДДС. 3. Копия на Застраховки
„Професионална отговорност” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и по чл.
173, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентен документ. Професионалната
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дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на
предмета на поръчката. 4.Удост. за регистрация по БУЛСТАТ и
данъчна регистрация на създаденото обединение, когато
опр.изпълнител е неперсонифицирано обед. на физ. и/или юр. лица.
5.В случай, че уч. избран за изпълнител е посочил в офертата си,
че при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители в срок
от три дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение към него, или на договор, с който се
заменя посочен в офертата подизпълнител, изпълн. изпраща
оригинален екземпляр от договора или доп. споразумение на
възложителя заедно с док.,че не е нарушена забраната по чл. 45а,
ал. 2 от ЗОП.6.В случай, че участник, определен за Изпълнител,не
представи някой от док.по-горе, Възложителят не сключва договор
за общ.поръчка в съответствие с чл. 42, ал.1 от ЗОП и
Възложителят може да определи за Изпълнител уастника, класиран
на второ място, или да прекрати процедурата.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от уч.или от
упълн.от него представител лично или по пощата с преп.писмо с
обр.разписка.Върху плика уч.посочва:наим. на участника, наим.на
п-та за к/о участва,адрес за кореспонденция,тел.,факс и
ел.адрес.Пликът с офертата съдържа 3 отделни запеч. непрозрачни
и надписани плика, к/о следва:Плик № 1 с надпис„Документи за
подбор”,в к/о се поставят док.,съгл. чл. 56,ал.1,т.1–
т.5,т.8,т.11–т.14 от ЗОП,а именно:1.Списък на документите и инфята,съдър.се в оф.,подписан от уч.2.Представяне на уч.по образец
-Пр. №2.Представя се от уч.или ако уч.е обед.-от всяко ФЛ или
ЮЛ, к/о участва в него.В това представяне се включва:посочване
на единен ЕИК,съгл.чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идент. инф.
в съотв. със закон.на д-та,в която уч.е уст.,както и адрес,
вкл.ел. за коресп.при пров. на проц.Когато уч. в процедура е
чуждестр.физ. или юр. лице или техни обед.,оф.се подава на бълг.
език, предст. на уч.се предст.в офиц.превод,а док.за
техн.възм.и/или квалиф.по чл.51 от ЗОП,които са на чужд език,се
представят и в превод.Част от това представяне е и декл.по чл.
47,ал.9 от ЗОП- Прилож. №3;Док.за упр.на проф.дейност по
чл.49,ал.1 от ЗОП, регистрация в ЦПРС за строежи от втора
категория.Чуждестр. уч-к.сл. да докаже регистрация в анал. рег-р
в държ., в която е установен, или да представи декл-ция или
удостов-е за нал-ето на така регистрация от компетентните
органи, съгл. съотв.нац.закон, когато нал-то на такава рег-ция
опр-ено със закон като усл-е за осъщ. предмета на
поръчката.4.Пълн.на лицето,което предст. уч-ка в проц.,когато
оф. не е подписана от управл. и предст.уч-ка,съгл. акт. му
рег.5.При уч. обед.-копие на дог. за обед.,а когато в дог.не е
посочено лицето,което предст.уч. в об.-и док.,подписан от лицата
в об.,в който се посочва представляващият.С този док. по
безусловен начин следва да се удостовери,че уч-те в обед.поемат
сол.отг-ст за уч. в общ. п-ка и за целия период на изп. на дра.Не се допуска промяна в състава на обед.след изтичане на
срока за подаване на офертите за участие в процедурата за
възл.на настоящата общ. п-ка,като всяка извършена такава е осн.
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за отстраняване на уч.6.Декл. за сол.отг.,по образеца-Пр.№ 16
ако е прил./.7.Док. за гаранция за уч.8.Декл. за приемане на
условията в проекта на договор,съгл.Обр.-Пр. №15. 9.Док. за
техн. възм-ти и/или квалиф.10.Декл. по чл.56,ал.1,т.6 от ЗОП за
липса на свързаност с друг уч.в процедурата,съгл.чл.55, ал.7 и
чл. 8, ал. 8, т.2 от ЗОП-Пр.№6. 11.Декл.по чл.56, ал.1, т.11 от
ЗОП,по обр.-Пр.№23. 12. Декл.по Зак.за ик. и фин. отношения с
дружествата,рег. в юрисдикции с преф. данъчен режим,свързаните с
тях лица и техните действ.собств.по обр.-Пр.№24,като е
достатъчно декл. да бъде представена от едно от лицата,които
могат самостоятелно да предст.уч.в обед.13.Декл. за ползване на
ресурсите на трети лица–Пр.№7/ако е прил./14.Декл. за съгласие
от подизп.-Прил.№8 (ако е прил.). Декл. по чл.6, ал.2 от ЗМИППрил.№ 26 Плик №2 се представя в отделен запечатан и
непрозр.плик с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“ в
оригинал на хартиен носител и във формати Word и PDF на ел.
носител,като в него поставят док-те,свързани с изп.на
поръчката,а именно:1.Техн. оферта по образец Пр.№4/съдържаща
График за изп-е на СМР и Техн.-строителна програма за изп. на
дейностите, необх. за изп. на общ.поръчка при събл. на изискв.на
техн.специф.,изискв. към офертата и усл. за изп.на поръчката,в
която се посочва и срокът за изп. на поръчката;3.Декл-я по
чл.33,ал.4 от ЗОП(ако е прил.по обр.Пр. №12).Плик № 3 се
представя в отделен запечатан и непрозрачен плик с надпис
„Предлагана цена“в оригинал на хартиен носител и във формати
Word и PDF на ел.носител,к/о в него поставят док-те,свързани с
предл. цена за изп. на поръчката,а именно:Ценова оферта
(Предл.цена)за изп. на поръчката,съгл.Прил.№5.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:
Минимални изисквания (когато е
приложимо):
За настоящата обществена
За настоящата обществена
поръчка не се изисква
поръчка, Възложителят не
представяне на документи по чл. поставя изисквания по чл. 50 от
50 от ЗОП за доказване на
ЗОП за доказване на
икономическото и финансовото
икономическото и финансовото
състояние на участниците в
състояние на участниците в
процедурата.
процедурата.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация:
1.Списък на стр.,изпълнено през
последните 5 г., сч.от датата
на подаване на офертата,сходно
с предмета на поръчката (по
чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП),с
посочени: вид и място на
изпълненото строителство
(кратко описание на изпълнените
строително-монтажни работи
(СМР), обект (предмет), в
качеството на главен
изпълнител, участник в
обединение или подизпълнител е
изпълнил обекта, извършен дял
УНП: 20d9e79c-f7ee-4beb-b4c6-cec50eb9248d

Минимални изисквания (когато е
приложимо):
1.През посл.5г.,счит.от датата
на подаване на оф.,самост.или
като уч.в обед,уч.да е изпълнил
поне 2 обекта, в обл.на ново
стр.и/или рехаб. и/или
рекостр.и/или осн.ремонт на
пътища от републ.пътна мрежа
(РПМ)и/или общ.пътна мрежа
и/или пътища с анал.х-ки извън
стр.).2.Да има възм. да осигури
техн.обор.за изп. на стр.монтажните дейности,вкл. за
изпитване и изсл.,с което ще се
осигурява контрол на кач.на
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от общия обем работи и други);
дата на приключване
изпълнението на строителството;
лице, за което е изпълнено
строителството (ако има такова)
-прил.обр.-Пр.№ 9; описание на
док.документи и: а)посочване на
публ. регистри,в които се
съдържа информация за актовете
за въвеждане на стр.в
експлоатация,която инф.вкл.
данни за комп.органи,които са
издали тези актове, стойността,
датата, на която е прикл.изп.,
мястото и вида на стр.,или б)
удост.за добро изп.,които
съдържат стойността, датата, на
която е приключило
изп.,мястото, вида и обема на
стр., както и дали е изпълнено
в съответствие с норм.
изисквания;удост.съдържат дата
и подпис на изд. и данни за
контакт, или в)копия на док.,
удост. изп., вида и обема на
изпълнените стр. дейности.
2.Декл.за техн.
оборудване,както и
Акр.стр.лаб.за изпитване и
изсл.,с което разполага уч. за
изп. на обществена
поръчка,попълнена по образец на
Възложителя-Пр.№17 от док.за
участие.3.Списък с лицата по
т.3 и 4/дясна
част/,съдържащ:имена;обр.и кв.;
служител/
експерт(трите имена), позиция
(длъжност), която ще заема
лицето при изпълнение на
обществената поръчка;
образование (степен,
специалност, година на
дипломиране, № на диплома,
учебно заведение; професионална
квалификация (направление,
година на придобиване, № на
издадения документ, издател), №
и срок на валидност на удост.
за пълна проектантска прав.,№ и
издател на док. за упр.на
позицията„Координатор по
безопасност и здраве”.Списъкът
се попълва съгл. приложения към
настоящата документация образец
-Прил. №10. 4.В случай че
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изпълнените СМР(стр.машини и
техн. оборудване за изп. на
общ.поръчка),но не помалкоот:Булдозер-1бр.;Грейдер1бр.;Автосамосвал1бр.;Земекопна машина1бр.;Товарачна машина/челен
товарач-1бр; Пилотна техника1бр.;Бетон помпа-1бр.;
Бетоновоз-1бр.и Акредитирана
стр.лаб. за изв. на зад.
лаб.изпитвания на материали и
работи на стр.3.Да разполага с
екип за разр. на проектната
док.,съгл.техн.спец.,свързани с
предмета на пор.,вкл.спец.с
позиции,квал. и проф.опит,
както следва:А.Инженер по
част„Пътна“1бр.Проф.област
(квалификация):стр.инженер,спец
.„Пътно строителство”/ПС/или
„Транспортно строителство“/ТС/
или анал.спец.(ако обр. е
прид.в държ.,където няма
подобни спец.);Общ проф.опит по
спец.:мин.5г.;Спец.опит:да е
участвал като проектант по част
„Пътна“ в проект.на мин.2
обекта сх.с предмета на общ.
поръчка (ново стр.и/или
рех.и/или реконструкция и/или
осн.ремонт на пътища от РПМ
и/или общ.пътна мрежа и/или
пътища с анал.х-ки извън
стр.);Б.Инженер по част
„Конструктивна“-1бр.Проф.област
(квалиф.):стр.инженер,спец.“Стр
оителство на сгради и
съоръжения“ /ССС/“Промишлено и
гражданско строителство”/ПГС/
или ТС или ПС или „Жел.стр.“
или анал.спец.(ако обр. е
придобито в държава,където няма
подобни спец.);Общ проф.опит по
спец.:мин.5г.;Спец.опит: да е
участвал като проектант по
част„Конструктивна“в
проектирането на мин.2
обекта,сх.с предмета на
общ.поръчка (ново стр.и/или
рех.и/или реконструкция и/или
осн.ремонт на пътища от РПМ
и/или общ.пътна мрежа и/или
пътища с анал.х-ки извън стр.);
В.Инженер по част„Геология“1бр.Проф.област
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експерт/експерти,посочен в
списъка по т.3. и т. 4 не е
служител/работник на
участника,този експерт
представя декл.за ангажираност
по образец-Прил.№11.6.Заверени
от уч.копия на изд.валидни
сертификати или
док.,удост.процес на
сертификация или ресертификация
или на еквив.сертификати,изд.от
органи установени в др.държави
членки,както и чрез др.док.за
еквивалентни мерки за
осигуряване на кач.и опазването
на околната среда.В случай, че
уч.е обед.,изискв.по
III.2.3./дясна част/,се прилага
и съответно доказва за един или
повече от уч. в об.Уч. може да
докаже съответст.си с изискв.за
техн.възм. и/или квалиф. с
възможностите на едно или
повече трети лица, за което
представя декларация по образец
Прил.№7.В тези случаи,освен
док., опр. от възл. за док. на
съответните възм.,уч. представя
док.,че при изп. на поръчката
ще има на разположение
ресурсите на третите лица.Трети
лица може да бъдат посочените
подизпълнители,свързани
предприятия и
др.лица,независимо от пр.
връзка на уч.с тях.В случай,че
уч.в проц. е обед.,което не е
юр. лице, изискванията по III
2.3/дясна част/се доказват от
един или повече от уч. в
обед.,чрез които обед.
док.съответствието си с
критериите за подбор по чл.25,
ал.2, т.6 от ЗОП. Уч.може да
представи удост.за рег. в офиц.
списък на одобрени стопански
субекти на държава-членка на
ЕС.В този случай Възл. не може
да отстрани уч.от процедура по
възлагане за общ. поръчка или
да откаже да сключи дог.с него
на осн., че не е представил
някой от док. по чл.47, ал. 10
от ЗОП, чл.51 от ЗОП и
чл.53,ал.1 от ЗОП, при
условие,че обст. се док. от

УНП: 20d9e79c-f7ee-4beb-b4c6-cec50eb9248d
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(квалификация):инженер–геолог
и/или геолог или анал.спец.(ако
образ. е придобито в д-ва,
където няма подобни
специалности);Общ проф.опит по
спец.:мин.5г.;Спец.опит:като
проектант по част „Геология“ на
мин. 2 обекта, сх.с предмета на
общ.поръчка (ново стр.и/или
рех.и/или реконструкция и/или
осн.ремонт на пътища от РПМ
и/или общ.пътна мрежа и/или
пътища с анал.х-ки извън
стр.);Г.Инженер по част
„Геодезия“-1бр.Проф.обл.
(квалиф.):инженергеодезист,спец.“Геодезия“или
анал.спец.(ако обр. е придобито
в д-ва, където няма подобни
спец.);Общ проф.опит по
спец.:мин.5г.;Спец.опит:като
проектант по част „Геодезия“ на
мин.2 обекта, сх. с предмета на
общ.поръчка(ново стр.и/или
рех.и/или реконструкция и/или
осн.ремонт на пътища от РПМ
и/или общ.пътна мрежа и/или
пътища с анал.х-ки извън
стр.).Експертите следва да
притежават валиден док. за
пълна проектантска прав. в
своята обл.към датата на
подаване на оф.,изд.от КИИП или
еквив. док.за уч.-чуждестранни
лица.4.Да разполага с екип за
изп.на стр.: А.Рък.на обекта1бр.Проф.обл.
(квалиф.):стр.инженер,спец.ПС
или ТС или ЖП или ПГС или ССС
или анал.спец.(ако обр. степен
е придобита в д-ва,където няма
подобни спец.);Общ проф.опит по
спец.:мин.5г. опит;Спец
опит:мин.3г. на позиция рък.на
обект в обл. на ново стр.и/или
рех.и/или реконстр.и/или
осн.ремонт на пътища от РПМ
и/или общ.пътна мрежа(ОПМ)
и/или пътища с анал. х-ки извън
стр.Б.Инж. по част „Пътна“1бр.Проф.област
(квалиф.):стр.инженер,спец. ПС
или или ТС или анал.спец.(ако
обр.степен е прид. в два,където няма подобни
спец.);Общ проф.опит по
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представеното удост.

спец.:мин. 5г.;Спец
опит:мин.3г. опит при стр.на
обекти в обл.на ново стр.и/или
рех.и/или реконстр.и/или
осн.ремонт на пътища от РПМ
и/или ОПМ и/или пътища с анал.
х-ки извън стр.;В.Инж.по
материалите-1бр. Проф.област
(квалиф.):стр.инженер,спец. ПС
или или ТС или ССС или ПГС или
инженер-химик или анал.спец.
(ако обр.степен е прид. в два,където няма подобни
спец.);Общ проф.опит по
спец.:мин. 5г.;Спец
опит:мин.3г. опит при стр.на
обекти …....продължава в поле
VІ.3

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Да
Не
Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации
на лица с увреждания
Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с
увреждания
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да

Не

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за
изпълнението на услугата

Да

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
Ограничена
Ускорена ограничена

Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне

Има вече избрани кандидати:

Да
Не
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните
кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:
Състезателен диалог
IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да
представят оферти или да участват в договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
брой ________
или минимален брой ________ и (когато е приложимо) максимален брой ________

УНП: 20d9e79c-f7ee-4beb-b4c6-cec50eb9248d
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Критерии за ограничаване броя кандидатите:

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на
договаряните оферти.

Да

Не

ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта при
посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната
тежест не е възможно поради очевидни причини)
показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показатели
Тежест
Т - Техническо предложение
40
1
подпоказател AI - оценка на проектно предложение
20
2
подпоказател БI -планиране и организация на
20
3
изпълнение на строителството
С - Общ срок на изпълнение на поръчката
20
4
P - Обща цена за изпълнение на поръчката
40
5
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Да
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

Не

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е
приложимо)

ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
Да
Не
Ако да, посочете къде:
Предварително обявление за ОП
Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: ________ от ________
Други предишни публикации (когато е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на
описателен документ (при състезателен диалог)
Срок за получаване на документация за участие
Дата: 07/09/2015 дд/мм/гггг
Час: 17:00
Да
УНП: 20d9e79c-f7ee-4beb-b4c6-cec50eb9248d
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Платими документи
Да
Не
Ако да, цена (в цифри): 10 Валута: BGN
Условия и начин за плащане:
Възложителят предоставя пълен и безплатен достъп до
документацията за участие в процедурата в профила на купувача
http://www.api.bg към датата на публикуване на
обявлението.Възложителят е длъжен да предостави документацията
на всяко лице, поискало това, включителни като му я изпрати за
негова сметка. В тези случаи, лицата заплащат документацията на
цената, посочена в този раздел (10 лв. с ДДС) по банкова сметка
на възложителя БНБ-централно управление IBAN: BG 66 BNBG 9661
3100 1659 01, BIC BN BBG BGSD. Лицето следва да изпише изрично
процедурата, за която се отнасят документите и да посочи адрес,
на който да му бъдат изпратени за негова сметка.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 07/09/2015 дд/мм/гггг

Час: 17:00

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг
ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията
за участие
ES
DA
ET
EN
IT
LT
MT
PL
SK
FI
CS
DE
EL
FR
LV
HU
NL
PT
SL
SV
Друг: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата: ________ дд/мм/гггг
или в месеци: ________ или дни: 180 (от крайния срок за получаване на оферти)
ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 08/09/2015 дд/мм/гггг
Час: 14:00
Място (когато е приложимо): Сградата на Агенция "Пътна инфраструктура", бул.
"Македония" 3
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато
Да
Не
е приложимо)
Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е
необходима нотариална заверка), както и представители на
средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на
установения режим за достъп до сградата, в която се извършва
отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да

Не

VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от
фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:

Да

Не

УНП: 20d9e79c-f7ee-4beb-b4c6-cec50eb9248d
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VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
продължава от поле III.2.3.(дясна част):....в обл.на ново
стр.и/или рех.и/или реконстр.и/или осн.ремонт на пътища от РПМ
и/или ОПМ и/или пътища с анал. х-ки извън стр.; Г.Инж.по част
Геодезия-1 бр. Проф.област(квалиф.):инженер-геодезист,спец.
Геодезия или анал.спец.(ако обр.степен е прид. в д-ва,където
няма подобни спец.);Общ проф.опит по спец.:мин. 5г.;Спец
опит:мин.3г. опит при стр.на обекти в обл.на ново стр.и/или
рех.и/или реконстр.и/или осн.ремонт на пътища от РПМ и/или ОПМ
и/или пътища с анал. х-ки извън стр.; Д.Коорд.по безопасност и
здр.(КБЗ)-1бр.Проф.обл.(квалиф.):стр.инженер или
проф.квалиф.техник;Общ проф.опит по
спец.:мин.5г.;Спец.опит:мин.1г.опит на такава позиция при изп.на
стр.на обекти в обл.на ново стр.и/или рех.и/или реконстр.и/или
осн.ремонт на пътища от РПМ и/или ОПМ и/или пътища с анал. х-ки
извън стр.и да притежава удост.за зав.курс или др.док.,който
дава възм.за заемане на такава позиция;6.Уч.следва да има
внедрени:с-ма за упр. на кач.,серт.съгл.стандартISO 9001:2008
(или еквивалентен)в обхват приложим към предмета на поръчката и
с-ма за опазване на окол.среда,сертифицирана съгл.стандарт
ISO14001:2004(или еквивалентен), издадени от независими лица,
които са акредитирани по съответната серия евр.стандарти от ИА
БСА или от друг нац. орган,който е страна по Многостр.спор.за
взаимно признаване на Евр.орг.я за акредитация(European
Cooperation for Accreditation)за съответната обл. или да
отговарят на изискв.за признаване съгл.чл. 5а, ал. 2 от Закона
за нац. Акред. на органи за оценяване на съотв.
Предлага се за отстр. уч.,който не е представил някой от необх.
док.или инф. по чл. 56 от ЗОП; за когото са налице обст.по чл.
47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обст.по чл. 47,ал.2,
т.1,2а,4 и 5 от ЗОП;Който е представил оф.,която не отг.на
предв. обявените усл. на възложителя;който е представил оф.,
която не отг. на изискв. на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;за когото по
реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил
невярна инф. за док. на съответствието му с обявените от възл.
критерии за подбор;Когато след покана от Възл. и в опр. в нея
срок уч. не удължи срока на валидност на офертата си,той се
отстранява от участие.Когато оф. на участник съдържа предложение
с числово изражение,което подлежи на оценяване и е с повече от
20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предл.на
останалите уч.по същия показател за оценка,освен ако уч. не
докаже,че предложението (предл.цена)е формирано
обективно,съгл.изискванията на ЗОП.Участник се отстранява, ако
не е изготвил Техническата оферта(вкл. приложенията към неяГрафик за изпълнение линеен и Техн.-стр.прогр.при събл.на
изискв.на техн.спец.,изискв.към оф. и усл. за изп.на
поръчката,съгл. изискв.на Възл.;Уч. се отстранява в сл.,че е
предл. срокове за изп.над опр. от Възл.по т.3 от док.за уч. като
макс. срокове за изп. на общ.поръчка;ако е предл.ценова оф.,със
стойности, надвишаващи,посочените в т. 4 от док. за уч.;Не е
предст.гар. за участие в общ.поръчка и/или представената
гаранция за уч. не е на името на уч. или на уч. в об.,когато се
уч.под такава форма;ако не отговаря на изискв. на Раздел VI от
док.за участие.

УНП: 20d9e79c-f7ee-4beb-b4c6-cec50eb9248d
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VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град
Пощенски код
София
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070
Факс
02 9807315

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост
раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в
процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Решенията на Възложителя в процедура за възлагане на обществена
поръчка се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията
(КЗК) относно тяхната законосъобразност, включително за наличие
на дискриминационни икономически, финансови, технически или
квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във
всеки друг документ, свързан с процедурата по реда на Глава 11
от ЗОП. На обжалване по реда на тази глава подлежат и действия
или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства
достъпът или участието на лица в процедурата.
Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
- изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП – срещу решението
за откриване на процедурата и/или решението за промяна;
- получаване на решението за избор на Изпълнител или за
прекратяване на процедурата.
Жалба може да се подава от посочените в чл. 120, ал. 8 от ЗОП
лица в 10-дневен срок. Жалба срещу решение на Възложителя, с
изключение на решението за определяне на Изпълнител, не спира
процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е
поискана временна мярка "спиране на процедурата". Жалбата се
подава едновременно до КЗК и до Възложителя, чието решение,
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действие или бездействие се обжалва. Жалба не може да се подава
пред КЗК след сключването на договор за обществена поръчка.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 17/07/2015 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
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ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие
Официално наименование
Агенция Пътна инфраструктура
Адрес
пл. Македония № 3
Град
Пощенски код
Държава
София
1606
Република
България
За контакти
Телефон
Деловодство
02 9173246
Лице за контакти
Завеждащ деловодството на АПИ
Електронна поща
Факс
Интернет адрес (URL):
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