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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОДА НА ПРОЦЕДУРАТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВО ПО
ОБЖАЛВАНЕ

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00044
Поделение: АПИ
Изходящ номер: 24-00-2450 от дата 19/10/2015
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, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
Агенция Пътна инфраструктура
Адрес
бул. Македония № 3
Град
Пощенски код
София
1606

Държава
Република
България

За контакти
Телефон
Дирекция Обществени поръчки и
02 9173396
правно обслужване
Лице/а за контакти
Радослава Милчева/ инж. Донка Калчева
Електронна поща
Факс
r.milcheva@api.bg
02 9173398
Интернет адрес (URL):
http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=622

РАЗДЕЛ ІI: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
II.1) Настоящата информация е свързана с процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е публикувана в Регистъра на обществените
поръчки под уникален номер:
00044-2015-0144(nnnnn-yyyy-xxxx)
II.2) Вид на процедурата
Открита процедура
Ограничена процедура
Ускорена ограничена процедура
Състезателен диалог
Договаряне с обявление
Ускорена на договаряне с обявление
Договаряне без обявление
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Конкурс за проект - открит
Конкурс за проект - ограничен
II.3) Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

II.4) Описание на предмета на поръчката/на конкурса за проект
„Извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно
-възстановителни работи при аварийни ситуации) на
Републиканските пътища на територията на ОПУ Силистра“.
Изпълнението на общ. поръчка включва следните дейности:
1.Превантивно поддържане–включва следните основните видове
дейности:затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на
настилката;полагане на повърхностни обработки в/у трошенокаменни
и асф. настилки;полагане на нов износващ пласт;стабилизиране на
банкети (по механичен или химичен способ);укрепване на откоси
(биологично, с готови стоманобет. елементи, със стоманена мрежа,
с геотекстилни материали и др.);провеждане на периодични
оздравителни дейности по конструкцията на пътните
съоръжения;провеждане на периодични оздравителни дейности по
конструкцията на пътните принадлежности (пътни знаци, огран.
системи, парапети, предпазни мрежи, осветителни инсталации и
др.); ремонтни и възстановителни работи по конструкцията на
пътните съор-я. 2.Текущо поддържане–включва следните основните
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 др. тревни площи;запълване и укрепване на
откоси на отделни места;почистване и/или възстановяване на
берми, "джоб" стени и др. 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 др.;отстраняване
на отделни деформации–вълни, коловози и др. неравности;ремонт и
запълване на фуги на пътни съор-я;почистване на водостоци,
мостове и техните отвори от кал, лед, наносни материали и
др.;боядисване на стом. конструкции на мостове, парапети, огран.
системи, елементи на пътни знаци и др.;възстановяване на
хоризонт. маркировка;поставяне на нови или подмяна на отделни
повредени пътни знаци, предпазни огради и направляващи
стълбчета, както и поставяне на допълнителни при
необходимост;почистване и отстраняване на отделни повреди по
крайпътните площадки, чешми, паметници, беседки и др. обекти на
крайпътното обзавеждане;поддържане на крайпътните насаждения–
окопаване, пръскане, оформяне на короните, варосване и др.,
както и подмяна на отделни повредени и изсъхнали насаждения с
нови;поддържане, почистване и отстраняване на отделни малки
повреди по сградите и съоръженията на пътните служби и др.
3.Зимно поддържане (ЗП)-видът и обемът на работите се определят
в зависимост от приетото за даден път ниво на ЗП, включва
следните основните видове дейности:подготвителни работи:
изготвяне на оперативни планове за ЗП, технически прегледи на
заявените за използване машини и съор-я, подготовка на пътищата
за експлоатация при зимни условия, осигуряване на необх.
материали и др.;снегозащита на пътищата: изграждане, поддържане
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и поставяне на снегозащитни устройства–постоянни (крайпътни
зелени пояси, земни диги и др.), временни (огради от преносими
инвентарни щитове), както и окосяване на тревни площи, изсичане
на храсти, отстраняване на материали и др. 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 ЗП, разчистване на
преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежноледени пластове;обезопасяване на пътищата против хлъзгане:
разпръскване на минерални материали и химически вещества.
4.Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуацииизвършват 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 др.).
(както е посочено в оригиналното обявление)

РАЗДЕЛ ІII: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЖАЛВАНЕ
IIІ.1) Информацията се отнася за:
Цялата обществена поръчка
Една или повече самостоятелно обособени позиции
(Ако е обособена позиция) Самостоятелно обособена позиция, за която се отнася
информацията:

ІІІ.2)Обжалвано решение, действие или бездействие на възложителя с искане за
временна мярка ''Спиране на процедурата'':
Решение за откриване
Решение за промяна
Действие/бездействие на възложителя
ІІІ.3)Решение на възложителя, което е отменено/обявено за нищожно:
Решение за откриване
Решение за промяна
номер на решението: 257 дата: 12/10/2015 дд/мм/гггг
ІІІ.4)Договор/рамково споразумение, обявен/о за недействителен/о:
номер: ________ дата: ________ дд/мм/гггг

Да

Не

Име на изпълнителя:

РАЗДЕЛ IV: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНФОРМАЦИЯ
Дата: 19/10/2015 дд/мм/гггг
Възложител:
Трите имена:
/подпис и печат/
инж. Лазар Асенов Лазаров
Длъжност:
Председател на УС на АПИ
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