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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ
Директива 2014/24/ЕС
Директива 2014/25/ЕС
Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи/възложители,
които отговарят за процедурата)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Агенция Пътна инфраструктура

000695089

Пощенски адрес:

бул. Македония № 3
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG411

1606

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Благородна Йорданова

+359 9173267

Електронна поща:

Факс:

b.yordanova@api.bg

+359 9522563

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.api.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha
-sled-30-dekemvri-2014
I.2) Съвместно възлагане
Конкурсът включва съвместни обществени поръчки
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Конкурсът е организиран от централен орган за обществени поръчки
I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=835
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
I.4) Вид на възлагащия орган (в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган)
Министерство или всякакъв друг национален
Публичноправна организация
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Национална или федерална агенция/служба
Европейска институция/агенция или
международна организация
Регионален или местен орган
Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба
I.5) Основна дейност (в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган)
Общи обществени услуги
Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
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Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности

Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: проектиране, строителство,
поддръжка и ремонт на републиканските
пътища

Здравеопазване
I.6) Основна дейност (в случай на обявление, публикувано от възложител)
Производство, пренос и разпределение на газ
Железопътни услуги
и топлинна енергия
Електрическа енергия
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Добив на газ или нефт
Пристанищни дейности
Проучване и добив на въглища или други
Летищни дейности
твърди горива
Вода
Друга дейност: ______________
Пощенски услуги

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

Изработване на разширен идеен проект с парцеларен план за АМ
Струма,Лот3.2,участък Крупник-Кресна–ляво платно с прибл.дълж. 23,8км и
обходен път на гр.Кресна-част от дясно платно с прибл. дълж.5,45км
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²

71311220
____

II.2) Описание
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
II.2.4) Описание на обществената поръчка:

Откритият конкурс се провежда с цел Възложителят да придобие разширен
идеен проект с парцеларен план за автомагистрала „Струма“, Лот 3.2.,
участък „Крупник - Кресна“ – ляво платно с приблизителна дължина 23,8
км и обходен път на гр. Кресна - част от дясно платно с приблизителна
дължина 5,45 км.
Целта на придобиването на идеен проект е Възложителят впоследствие да
възложи проектирането – фаза технически проект и строителството на
автомагистрала „Струма“, Лот 3.2., участък „Крупник - Кресна“ – ляво
платно с приблизителна дължина 23,8 км и обходен път на гр. Кресна част от дясно платно с приблизителна дължина 5,45 км.
Конкурсът се провежда с присъждане на награди за участниците.
Проектите представени за участие в настоящата процедура, следва да
бъдат изработени съгласно проектната задача, приложение към конкурсната
документация - Приложение № 5.
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да

Не

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие
III.1.10) Критерии за подбора на участници ² (в случай на ограничен конкурс)

ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.2.1) Информация относно определена професия
Да
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Участието е ограничено до определена професия
Посочете професията:

Да

Не

Участникът в открития конкурс трябва да разполага с персонал и/или с
ръководен състав с определена професионална компетентност за
изпълнението на проектната задача, както следва: ... продължава в поле
VI.3

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.2) Вид на конкурса
Открит
Ограничен
Планиран брой участници: ________
или Минимален брой: ________ / Максимален брой: ________
IV.1.7) Имена на вече избрани участници: ¹ (в случай на ограничен конкурс)
IV.1.9) Критерии, прилагани при оценяването на проектите:

Проектна стойност на строежа, тежест /Т/ 30%; 2. Съотношение /СО/ на
общата дължина на хомогенните участъци, в които се постига V85 при
Vпр=80 км/ч към общата дължина на трасето,Т7%; СО на общата дължина на
участъците с надлъжен наклон, по-голям или равен на 4%, към общата
дължина на трасето,Т7%; СО м/у общата площ от засегнатите от
проетн.обхват площи без площите в защитените зони по смисъла на ЗБР)
към общата площ засегната от проектн.обхват, съгл. проекта на ПУП,Т4%;
СО на общата дължина на виадуктите с надлъжен наклон, по-голям или
равен на 4% към общата дължина на виадуктите,Т3%; СО на общата дължина
на тунелите с дължина равна или под 400м към общата дължина на
тунелите,Т4%; СО на общата дължина на участъците с тунели към общата
дължина на трасето,Т5%; Общ брой реконструкции на транзитен газопровод
за Гърция,Т4%; СО на общата дължина на участъците, попадащи в зоната за
превантивна устройствена защита на транзитния газопровод към общата
дължина на трасето,Т2%; СО на общата дължина на участъците в открит път
(без включени големи съоръжения и тунели) проучени чрез сондажни
изработки, при спазване изискванията на Възложителя към общата дължина
на участъците в открит път (без включени големи съоръжения и
тунели),Т9%; СО на общия брой извършени сондажни изработки в тунелните
участъци към броя на минимално изискуемите сондажни изработки за
конкретния брой тунели,Т6%; СО на общата дължина на участъците с
потенциално опасни геоложки условия, продължава в поле IV.3.2. ...
IV.2) Административна информация
IV.2.2) Срок за получаване на проекти или на заявления за участие
Дата: 23.02.2017 дд/мм/гггг
Местно време: 17:30
IV.2.3) Дата на изпращане на поканите за участие на избраните кандидати ² (в случай
на ограничен конкурс)
________ дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат изготвени проектите или заявленията за
участие ¹
Английски
Ирландски
Малтийски
Румънски
Френски
Български
Испански
Немски
Словашки
Хърватски
Гръцки
Италиански
Нидерландски
Словенски
Чешки
Датски
Латвийски
Полски
Унгарски
Шведски
Естонски
Литовски
Португалски
Фински
IV.3) Награди и жури
IV.3.1) Информация относно наградата/ите
Ще се връчва/т награда/награди
Брой и стойност на наградата/ите, която/които ще се връчва/т: ²

Да

Не

Награден фонд: 2500000лв. - 3 бр. награди: 1 място: 85%; 2 място: 10% и
3 място: 5%
IV.3.2) Подробности относно плащанията за всички участници ²

Възложителят определя награден фонд в общ размер на 2 500 000 лв.
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При определянето на наградния фонд са отчетени значимостта, обемът и
сложността на проектната задача, както и обемът специализиран труд,
който трябва да се вложи за нейното изпълнение.
Класираните на първо, второ и трето място участници, се награждават
както следва:За първо място: 85%;
За второ място: 10%;За трето място: 5%.
Наградите се изплащат в срок от 30 дни след влизане в сила на решението
на Възложителя за класиране на участниците в конкурса.
Наградените проекти се считат за произведения, създадени по поръчка по
смисъла на чл. 42 от Закона за авторското право и сродните му права.
След изплащане на наградите по сметките посочени в заявленията, за
Възложителя възниква правото да използва проектите на класираните
участници за целите си, без разрешението на участниците и без да дължи
допълнително възнаграждение за това.
...продълажава от поле IV.1.9: ......с препоръки за преодоляването им
към общата дължина на трасето,Т4%; СО на общия брой извършени сондажни
изработки в участъците на високи насипи и дълбоки изкопи към броя на
минимално изискуемите сондажни изработки за конкретния брой изкопи и
насипи,Т5%; Общ брой големи съоръжения с отвори над 20м с предложени
иновативни решения,Т5%; Общ брой предложени иновативни решения за начин
на организация на движението,Т5%
IV.3.3) Последващи поръчки
Всяка поръчка за услуги след провеждането на конкурса ще бъде възложена на
спечелилия или на спечелилите конкурса
IV.3.4) Решение на журито
Решението на журито е задължително за възлагащия орган/възложителя

Да

Не

Да

Не

IV.3.5) Имена на избраните членове на журито: ¹ ²

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.3) Допълнителна информация: ²

1. Водещ проектант по част „Пътна” – 1бр: Професионална област
(квалификация) /ПО/: висше образование по спец. „Транспортно
строителство” /ТС/или „Пътно строителство” /ПС/или еквивалентна, с
пълна проектантска правоспособност по специалността или еквивалент.
Специфичен опит /СО/: участие в екип на подобна позиция в най–малко 1
изпълнен и приет от възложител инвестиционен /идеен и/или технически/
проект за изпълнение на ново строителство на автомагистрали и/или на
пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ) и/или на пътища от
Общинската пътна мрежа (ОПМ) и/или на пътни съоръжения към тях и/или на
пътища с екв. характ-ки извън страната с габарит не по-малък от Г
10.50. 2. Водещ проектант по част „Конструктивна” - 1бр.: ПО: висше
образование по специалност „ТС” или „ПС” или „Строителство на сгради и
съоръжения” или „Промишлено и гражданско строителство” или еквив-на, с
пълна проектантска правоспособност по специалността или еквив. …
Продължава в поле VI.4.3
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
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Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Крайният срок за подаване на жалби по настоящата процедура са посочени
в чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
........... продължава от поле VI.3: СО: участие в екип на участие в
екип на подобна позиция в най–малко1 изпълнен и приет от възложител
инвестиционен /идеен и/или технически/ проект за изпълнение на ново
строителство на автомагистрали и/или на пътища от РПМ и/или на пътища
от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни
характеристики извън страната с габарит не по-малък от Г 10.50. 3.
Водещ проектант по част „Геодезия” - 1бр.: ПО: висше образование по
специалност „Геодезия” или еквивалентна, с пълна проектантска
правоспособност по специалността или еквивалент. СО: участие в екип на
подобна позиция при извършване на полско - измервателни работи в наймалко 1 изпълнен и приет от възложител инвестиционен /идеен и/или
технически/ проект за изпълнение на ново строителство на автомагистрали
и/или на пътища от РПМ и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения
към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната с
габарит не по-малък от Г 10.50. 4. Водещ проектант по част „Геология” 1бр.: ПО: висше образование по специалност „Инженерна геология и
хидрогеология” или „Хидрогеология и инженерна геология“ или
еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност по специалността или
еквивалент. СО: участие в екип на подобна позиция при извършване на
инженерно - геоложки проучвания в най -малко 1 изпълнен и приет от
възложител инвестиционен /идеен и/или технически/ проект за изпълнение
на ново строителство на автомагистрали и/или на пътища от РПМ и/или на
пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с
еквивалентни характеристики извън страната с габарит не по-малък от Г
10.50 и включващ най-малко инженерно-геоложко проучване за един тунел.
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 17.11.2016 дд/мм/гггг
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Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
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