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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Проект на обявление
Обявление за публикуване

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

Агенция Пътна инфраструктура

000695089

Пощенски адрес:

гр. София, бул. Македония № 3
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

София

BG341

1606

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Димитър Пелтеков/ инж. Петя Йочева

+359 9173283

Електронна поща:

Факс:

d.peltekov@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
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
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=895
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
Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Национална или федерална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги

УНП: 5e251d85-fb30-4703-b8d1-8b48fb614f07

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

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 РПМ

Здравеопазване

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

“Избор на изпълнител на основен ремонт на 5 обекта по обособени
позиции:• Обособена позиция 1 - Основен ремонт на обект: Път III1003„Рударци – Кладница“ от км 0+000 до км 9+339,20=9+200; ....
Референтен номер: ²
II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

45233120
____
Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

.... продължава от раздел II.1.1.; • Обособена позиция 2 - Основен
ремонт на обект: Път II 58 "Кърджали - Асеновград" от км 25+047 до
57+881=57+749.613; • Обособена позиция 3 - Основен ремонт
(рехабилитация) на обект: Път I-8 „София – Пловдив“ от км 89+170 до км
124+000;• Обособена позиция 4 - Основен ремонт (рехабилитация) на
обект: Път I-5 „АМ Тракия – гр. Хасково“, участък 1 от км 266+572 до км
275+433.64;
• Обособена позиция 5 - Основен ремонт ( рехабилитация)
на участък от Път I-1 „Път II-17- гара Яна“ от км 214+686,88 до км
237+770,53”.
Цел на обществената поръчка е Агенция „Пътна инфраструктура“ да избере
изпълнители за строителството на обекти: Път III-1003 "Рударци Кладница" от км 0+000 до км 9+339,20=9+200; Път II 58 "Кърджали Асеновград" от км 25+047 до 57+881=57+749.613; Път I-8 „София –
Пловдив“ от км 89+170 до км 124+000; Път I-5 „АМ Тракия – гр. Хасково“,
участък 1 от км 266+572 до км 275+275+433.64; Път I-1 " Път II-17- гара
Яна" от км 214+686,88 до км 237+770,5
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС:
77904000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)
II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да
Не
Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Обособена позиция 1 - Основен ремонт на обект: Път III-1003 "Рударци Кладница" от км 0+000 до км 9+339,20=9+200;
Обособена позиция №: 1
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45233120
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____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Област Перник
код NUTS:¹ BG414
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните
дейности:
- Допълване и актуализиране на Плана за безопасност и здраве, съгласно
чл. 10 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни и представяне на Възложителя за заверка в съответната община
преди подписване на Протокол за откриване на строителната площадка
(Образец 2а) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството; - Изпълнение на СМР
съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение
на поръчката, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч.
предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР; - Действителните
количества, необходими за изпълнение на обекта, които са в по-голям
размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени
в проекта;- Доставка и влагане в строителството на необходимите и
съответстващи на Техническите спецификации и на Инвестиционния проект
строителни продукти; - Производство и/или доставка на строителни
детайли/елементи и влагането им в строежа; - Ще изиска от Възложителя,
в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата,
осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно
строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на
строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във
връзка с изпълнение на строителството, установени с изготвения от него
План за безопасност и здраве на обекта, само в случаите, когато същите
са извън територията, върху която се изгражда строежа; - Изграждане на
временни отбивни пътища и/или временна организация на движението,
съгласно изискванията на Техническите спецификации и възстановяване на
пътищата, използвани по време на строителството; - В случаите, когато е
необходимо в допълнение на Инвестиционния проект извършване на
проектантски работи във връзка с изграждането на строежа Изпълнителят
ще уведоми Възложителя за възникналата необходимост от допълнително
проектиране; извършване на работи по преместване, при изпълнение на
строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения; Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и
оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в
резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването
на българското законодателство;- Прецизно геодезическо замерване на
теренната основа на строежа; - Извършване на необходимите изпитвания и
лабораторни изследвания; - Съставяне на строителни книжа и изготвяне на
екзекутивната документация на строежа;- Участие в процедурата по
въвеждане на строежа в експлоатация; - Отстраняване на недостатъците,
установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
- Отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа;
Участъкът е с дължина 9339,20 м, като 4868,80 м от него преминават в
населените места: с. Драгичево – 762,13 м, с. Рударци – 2778,99 м и с.
Кладница – 1327,68 м. Пътни кръстовища:• Пътно кръстовище на км 0+000 с
път Е-79 (ляво – София, дясно Перник); •Пътно кръстовище на км 0+800 с
път IV-60022 – дясно за „Витошко стопанство“; •Пътно кръстовище на км
1+270 с път IV- 60024 – ляво за с.Мърчаево; • Пътно кръстовище на км
5+870 с общински път – селище „Делта хил“; •Пътно кръстовище на км
7+650 с общински път – ляво за Манасира.
В участъка попадат следните големи съоръжения :• Мост L=5.60 м (кос)
при км 0+688,2 на р. Рударска; • Мост L=8.00 м (сводов) при км 4+358,3
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на съществуващото дере; Подземни комуникации: - ел. проводи високо
напрежение; -ел. проводи ниско напрежение;- водопроводи; - канализации;
-дюкери; – напоителни канали; - т.т кабели.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
„Технически показатели”
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

40

60
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
5826000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 18 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
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

II.2.14) Допълнителна информация:

В "Технически показатели" се включват следните подпоказатели:
1. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството –
до 10 т.;
2. Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора – до
10 т.;
3. Технология и организация на изпълнението на строителството – до 20

УНП: 5e251d85-fb30-4703-b8d1-8b48fb614f07
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т.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Обособена позиция 2 – Основен ремонт на обект: Път II 58 „Кърджали –
Асеновград“ от км 25+047 до 57+881=57+749.613
Обособена позиция №: 2
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45233120
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Област Пловдив
код NUTS:¹ BG421
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните
дейности: - Допълване и актуализиране на Плана за безопасност и здраве,
съгласно чл. 10 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване
на строителни и монтажни и представяне на Възложителя за заверка в
съответната община преди подписване на Протокол за откриване на
строителната площадка (Образец 2а) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003
г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Изпълнение на СМР съгласно Инвестиционния проект и Техническото
предложение за изпълнение на поръчката, предписанията и заповедите в
Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната
сметка СМР; - Действителните количества, необходими за изпълнение на
обекта, които са в по- голям размер от количествата, предвидени в
проекта и/или не са били включени в проекта; - Доставка и влагане в
строителството на необходимите и съответстващи на Техническите
спецификации и на Инвестиционния проект строителни продукти; Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането
им в строежа; - Ще изиска от Възложителя, в съответствие с разпоредбите
на чл. 38 от Закона за пътищата, осигуряване на терени за нуждите на
строителството – за временно строителство, за производствени полигони
(бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и
техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството,
установени с изготвения от него План за безопасност и здраве на обекта,
само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се
изгражда строежа; - Изграждане на временни отбивни пътища и/или
временна организация на движението, съгласно изискванията на
Техническите спецификации и възстановяване на пътищата, използвани по
време на строителството; - В случаите, когато е необходимо в допълнение
на Инвестиционния проект извършване на проектантски работи във връзка с
изграждането на строежа Изпълнителят ще уведоми Възложителя за
възникналата необходимост от допълнително проектиране; извършване на
работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и
надземни мрежи и съоръжения; - Организиране на дейностите по събиране,
транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и
другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите,
в съответствие с изискването на българското законодателство; - Прецизно
геодезическо замерване на теренната основа на строежа; - Извършване на
необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; - Съставяне на
строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа;
- Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и
въвеждането му в експлоатация; - Отстраняване на дефекти в
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гаранционните срокове на строежа.
Разглеждания участък от пътя преминава през следните населени места :•
с. Новаково - от км 36+699 до км 37+734; • с. Тополово - от км 41+871
до км 43+160; • с. Долнослав - от км 45+861 до км 46+837; • с. Червен от км 48+493 до км 49+846.
Пътни кръстовища: • Пътно кръстовище с общински път за с. Ночево - при
км 25+086 – дясно; • Пътно кръстовище с общински път PDV3022 за с.
Искра - при км 36+899 – дясно; •Пътно кръстовище с общински път PDV3021
за х. Сини връх - при км 36+959 – ляво; •Пътно кръстовище с
републикански път III - 5802 за с. Леново- при км 42+164 – дясно;
•Пътно кръстовище за язовир „ Сушица „ - при км 45+449 – ляво; •Пътно
кръстовище с общински път PDV1003 за с. Три могили - при км 48+556 –
ляво; •Пътно кръстовище с местен път за м-р. „Света Петка„ - при км
53+086 – ляво; • Пътно кръстовище с общински път PDV1006 за с. Мулдава
- при км 53+734 – дясно; •Пътно кръстовище с общински / обходен път на
гр. Асеновград / при км 54+968 – дясно. В участъка попадат големи
съоръжение - 5 бр. мостове и подземни комуникации и четири
далекопровода – 20KV, нуждаещи се от реконструкция.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
„Технически показатели”
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

40

60
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
23500000
Валута:
BGN
Стойност, без да се включва ДДС:
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
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

II.2.14) Допълнителна информация:

В "Технически показатели" се включват следните подпоказатели:
1. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството –
до 10 т.;
2. Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора – до
10 т.;
3. Технология и организация на изпълнението на строителството – до 20
т.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Обособена позиция 3 – Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път I-8
„София – Пловдив“ от км 89+170 до км 124+000
Обособена позиция №: 3
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45233120
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

София област
код NUTS:¹ BG412
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните
дейности:
- Допълване и актуализиране на Плана за безопасност и здраве, съгласно
чл. 10 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни и представяне на Възложителя за заверка в съответната община
преди подписване на Протокол за откриване на строителната площадка
(Образец 2а) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството; - Изпълнение на СМР
съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение
на поръчката, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч.
предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР; - Действителните
количества, необходими за изпълнение на обекта, които са в по- голям
размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени
в проекта; - Доставка и влагане в строителството на необходимите и
съответстващи на Техническите спецификации и на Инвестиционния проект
строителни продукти; - Производство и/или доставка на строителни
детайли/елементи и влагането им в строежа; - Ще изиска от Възложителя,
в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата,
осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно
строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на
строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във
връзка с изпълнение на строителството, установени с изготвения от него
План за безопасност и здраве на обекта, само в случаите, когато същите
са извън територията, върху която се изгражда строежа; - Изграждане на
временни отбивни пътища и/или временна организация на движението,
съгласно изискванията на Техническите спецификации и възстановяване на
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пътищата, използвани по време на строителството; - В случаите, когато е
необходимо в допълнение на Инвестиционния проект извършване на
проектантски работи във връзка с изграждането на строежа Изпълнителят
ще уведоми Възложителя за възникналата необходимост от допълнително
проектиране; извършване на работи по преместване, при изпълнение на
строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения; Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и
оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в
резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването
на българското законодателство; - Прецизно геодезическо замерване на
теренната основа на строежа; - Извършване на необходимите изпитвания и
лабораторни изследвания; - Съставяне на строителни книжа и изготвяне на
екзекутивната документация на строежа; - Участие в процедурата по
въвеждане на строежа в експлоатация; - Отстраняване на недостатъците,
установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
- Отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа.
В участъка съществуващи са следните големи съоръжения: Мост при км
90+443; Водосток при км 91+295; Водосток при км 93+285; Водосток при км
93+968; Водосток при км 94+325; Водосток при км 94+478; Водосток при км
95+331; Мост в с.Нови хан при км 96 +758; Мост при км 97+716; Водосток
при км 98+143; Мост при км 100+504 над р.Крушовица; Надлез над ж.п.
линия София-Пловдив при км 103+224 (ж.п.км 33+550); Мост при км
113+704; Мост при км 113+934; Мост при км 114+166; Мост при км 115+332;
Мост при км 116+585; Мост при км 116+970; Мост при км 117+685; Плочест
водосток при км 119+065.
В участъка има изградени 15 броя пътни кръстовища - пресичащи
републикански или общински пътища.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
„Технически показатели”
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

40

60
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
25400000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
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

II.2.14) Допълнителна информация:

В "Технически показатели" се включват следните подпоказатели:
1. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството –
до 10 т.;
2. Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора – до
10 т.;
3. Технология и организация на изпълнението на строителството – до 20
т.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Обособена позиция 4 - Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път I-5
„АМ Тракия – гр. Хасково“, участък 1 от км 266+572 до км 275+433.64
Обособена позиция №: 4
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45233120
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

Области Стара Загора и Хасково
код NUTS:¹ BG344
код NUTS:¹ BG422
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните
дейности:- Допълване и актуализиране на Плана за безопасност и здраве,
съгласно чл. 10 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване
на строителни и монтажни и представяне на Възложителя за заверка в
съответната община преди подписване на Протокол за откриване на
строителната площадка (Образец 2а) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003
г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството; Изпълнение на СМР съгласно Инвестиционния проект и Техническото
предложение за изпълнение на поръчката, предписанията и заповедите в
Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната
сметка СМР; - Действителните количества, необходими за изпълнение на
обекта, които са в по- голям размер от количествата, предвидени в
проекта и/или не са били включени в проекта; - Доставка и влагане в
строителството на необходимите и съответстващи на Техническите
спецификации и на Инвестиционния проект строителни продукти; Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането
им в строежа; - Ще изиска от Възложителя, в съответствие с разпоредбите
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на чл. 38 от Закона за пътищата, осигуряване на терени за нуждите на
строителството – за временно строителство, за производствени полигони
(бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и
техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството,
установени с изготвения от него План за безопасност и здраве на обекта,
само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се
изгражда строежа; - Изграждане на временни отбивни пътища и/или
временна организация на движението, съгласно изискванията на
Техническите спецификации и възстановяване на пътищата, използвани по
време на строителството; - В случаите, когато е необходимо в допълнение
на Инвестиционния проект извършване на проектантски работи във връзка с
изграждането на строежа Изпълнителят ще уведоми Възложителя за
възникналата необходимост от допълнително проектиране; извършване на
работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и
надземни мрежи и съоръжения; - Организиране на дейностите по събиране,
транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и
другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите,
в съответствие с изискването на българското законодателство; - Прецизно
геодезическо замерване на теренната основа на строежа; - Извършване на
необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; - Съставяне на
строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа;
- Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и
въвеждането му в експлоатация; - Отстраняване на дефекти в
гаранционните срокове на строежа.
Строежът има следните характеристики: Съществуващите малки съоръжения
са 9 на брой. Състоянието им като цяло е добро.
- Тръбни водостоци ф 1000 - 3 бр.; - Тръбни водостоци ф 1500 - 1 бр.;
- Плочест водосток L= 1 м -1 бр.;- Плочест водосток L= 1.5 м - 1
бр.;- Плочест водосток L= 3 м - 1 бр.; - Плочести водостоци L= 4 м - 2
бр..
В участъка има три големи съоръжения: - Мост над р. Мартинка при км
267+513; - Мост над р. Меричлерска при км 272+926; - Мост над р. Марица
при км 275+235.
Пътни кръстовища.
В разглеждания участък попадат следните 5 квъстовища: - Кръстовище
при км 267+100; - Кръстовище с път HKV 1001 за с. Голямо Асеново и
път HKV 1006 за с. Бряст при км 270+300; - Кръстовище с път за кв.
,,Изток‘‘, гр. Димитровград при км 271+813; - Кръстовище с път III-663
за гр. Симеоновград при км 273+714; - Кръстовище с път III-663 за кв.
„Марийно“ гр. Димитровград при км 274+956.
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
„Технически показатели”
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

40

60
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
5808000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 18 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
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Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
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

II.2.14) Допълнителна информация:

В "Технически показатели" се включват следните подпоказатели:
1. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството –
до 10 т.;
2. Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора – до
10 т.;
3. Технология и организация на изпълнението на строителството – до 20
т.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Обособена позиция 5 – Основен ремонт ( рехабилитация) на участък от Път
I - 1 " Път II-17- гара Яна" от км 214+686,88 до км 237+770,53
Обособена позиция №: 5
²
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
45233120
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

София област
код NUTS:¹ BG412
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните
дейности:
- Допълване и актуализиране на Плана за безопасност и здраве, съгласно
чл. 10 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за
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здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и
монтажни и представяне на Възложителя за заверка в съответната община
преди подписване на Протокол за откриване на строителната площадка
(Образец 2а) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на
актове и протоколи по време на строителството; - Изпълнение на СМР
съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение
на поръчката, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч.
предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР; - Действителните
количества, необходими за изпълнение на обекта, които са в по- голям
размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени
в проекта; - Доставка и влагане в строителството на необходимите и
съответстващи на Техническите спецификации и на Инвестиционния проект
строителни продукти; - Производство и/или доставка на строителни
детайли/елементи и влагането им в строежа; - Ще изиска от Възложителя,
в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата,
осигуряване на терени за нуждите на строителството – за временно
строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на
строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във
връзка с изпълнение на строителството, установени с изготвения от него
План за безопасност и здраве на обекта, само в случаите, когато същите
са извън територията, върху която се изгражда строежа; - Изграждане на
временни отбивни пътища и/или временна организация на движението,
съгласно изискванията на Техническите спецификации и възстановяване на
пътищата, използвани по време на строителството; - В случаите, когато е
необходимо в допълнение на Инвестиционния проект извършване на
проектантски работи във връзка с изграждането на строежа Изпълнителят
ще уведоми Възложителя за възникналата необходимост от допълнително
проектиране; извършване на работи по преместване, при изпълнение на
строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения; Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и
оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в
резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването
на българското законодателство; - Прецизно геодезическо замерване на
теренната основа на строежа; - Извършване на необходимите изпитвания и
лабораторни изследвания; - Съставяне на строителни книжа и изготвяне на
екзекутивната документация на строежа; - Участие в процедурата по
въвеждане на строежа в експлоатация; - Отстраняване на недостатъците,
установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;
- Отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа.
В разглежданият участък са разположени 7 /седем/ броя големи
съоръжения: • Мост над р. Метликовица, км 220+006 (км 220+085 по
задание), L=6.00m; • Мост над р. Витинска, км 224+260 (км 224+352 по
задание), L=7.50m; • Мост над р. Манастирска, км 227+741 (км 227+841 по
задание), L=12.50m; • Мост над р. Матица, км 232+132 (км 232+274 по
задание), L=6.00m; •Мост над р. Янинска, км 236+073 (км 236+223 по
задание), L=23.00m; • ЖП надлез, км 237+021 (км 237+175 по задание),
L=21.00m; •Надлез над АМ „Хемус“, км 237+423 (км 237+257 по задание),
L=104.00m.
Пътни кръстовища:
при км 230+260 – триклонно кръстовище II тип с републикански път III105 Елешница – Елин Пелин;
при км 232+500 – триклонно кръстовище I тип с общински път за с.
Желява;
при км 236+725 – триклонно кръстовище I тип с общински път за с.
Кремиковци, с. Яна;
при км 215+400 – пътен възел „Витинска река“, пресичане на път I-1 с АМ
„Хемус“;
при км 223+950 – пътен възел „Жерково“, пресичане на път I-1 с АМ
„Хемус“;
при км 237+423 – пътен възел „Яна“, пресичане на път I-1 с АМ „Хемус“.
II.2.5) Критерии за възлагане
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Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
1
„Технически показатели”
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

40

60
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
17370000
Валута:
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 24 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
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

II.2.14) Допълнителна информация:

В "Технически показатели" се включват следните подпоказатели:
1. Мерки за осигуряване на качество при изпълнение на строителството –
до 10 т.;
2. Екологични характеристики, свързани с изпълнението на договора – до
10 т.;
3. Технология и организация на изпълнението на строителството – до 20
т.
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РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

**за Обособени позиции 2, 3, 4 и 5: Изисква се участникът в процедурата
да притежава регистрация в Централния професионален регистър на
строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България,
съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за
изпълнение на строежи от втора група, I-ва категория/ * за обособена
позиция 1: втора група, II-ра категория или да притежава такава
регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която
е установен, за участниците – чуждестранни лица.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в
ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на
обединения, подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от
участниците по всяко време да представят всички или част от
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП,
когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на
процедурата.
В тези случаи, изискването за всички обособени позиции се доказва с
представянето на:
Копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в
Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на
строежи от втора група, I-ва категория - за Обособени позиции 2, 3, 4 и
5 и от втора група, II-ра категория - за Обособена позиция 1. За
чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в
аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която
са установени.
ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ
оборот, изчислен на база годишните му обороти, включително минимален
оборот в сферата на строителството на пътища - ново строителство и/или
реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на
автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ),
и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или
на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни
характеристики извън страната.
Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните три
приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът
е създаден или е започнал дейността си.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в
ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на
обединения, подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от
участниците по всяко време да представят всички или част от
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП,
когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на
процедурата.
В тези случаи, изискването за всяка обособена позиция се доказва с
представянето на:
1. удостоверения от банки или
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато
публикуването им се изисква, както и
3. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата
на поръчката (в свободен текст).
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Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи
поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето
икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ,
който Възложителят приеме за подходящ.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ
оборот в размер не по-малък от: *за Обособена позиция 1: 5 800 000,00
лв. без ДДС; *за Обособена позиция 2: 23 000 000,00 лв. без ДДС; *за
Обособена позиция 3: 23 000 000,00 лв. без ДДС; *за Обособена позиция
4: 5 800 000,00 лв. без ДДС; *за Обособена позиция 5: 17 000 000,00 лв.
без ДДС,
изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален
оборот в размер на:
*за Обособена позиция 1: 2 700 000,00 лв. без ДДС; *за Обособена
позиция 2: 11 500 000,00 лв. без ДДС; *за Обособена позиция 3: 11 500
000,00 лв. без ДДС; *за Обособена позиция 4: 2 700 000,00 лв. без ДДС;
*за Обособена позиция 5: 8 500 000,00 лв. без ДДС,в сферата на
строителството на пътища - ново строителство и/или реконструкция и/или
рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от
Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от
Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях и/или
на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.
Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните три
приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът
е създаден или е започнал дейността си. *Забележка: В случай, че
участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция,
изискването икономическо и финансово състояние за всяка обособена
позиция ще се счита за изпълнено, ако участникът покрива по - високата
от изискуемите стойности за общ оборот, включително за минимален
оборот, т.е. без да се сумират!
ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изисква се участникът в процедурата:
1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да
е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета и обема на
поръчката, със съответната дължина и габарит; 2. да разполага с
инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за
изпълнение на поръчката; 3. да разполага с необходимите технически
средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за
проучване и изследване, както и да прилага определени мерки за
осигуряване на качеството;
4. да прилага система за управление на качеството, сертифицирана
съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат,
издаден от органи, установени в други държави членки), за всяка една
обособена позиция, с обхват, включващ строителство на пътища; 5.Да
прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно
стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от
органи, установени в други държави членки), за всяка една обособена
позиция, с обхват, включващ строителство на пътища; 6. да разполага с
ръководен състав с определена професионална компетентност за
изпълнението на поръчката. При подаване на оферта, съответствието с
изискванията се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от
участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите
лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от
участниците по всяко време да представят всички или част от
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП,
когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на
процедурата.
В тези случаи, изискванията се доказват с представянето на:
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*по т. 1 за всяка обособена позиция –Списък на строителството,
идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения
за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е
приключило изпълнението, мястото, вида строителство (ново строителство
и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на
автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ),
и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или
на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни
характеристики извън страната) и обема (дължина и габарит), както и
дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; по т. 2 Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване,
които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката; по т. 3 - Списък
на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството,
включително за проучване и изследване; по т. 4 и т. 5 - Сертификати по
чл. 64, ал. 5-8 от ЗОП, удостоверяващи съответствието с изискуемия се
стандарт; по т. 6 - Списък на членовете на ръководния състав, които ще
отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална
компетентност на лицата.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

1. През последните 5 г. от датата на подаване на офертата, участникът
да е изпълнил стрителство, идентично или сходно с предмета и обема на
поръчката.За строителство, сходно с предмета и обема на поръчката, се
приема: ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или
основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската
пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна
мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с
еквивалентни характеристики извън страната:
за Обособена позиция 1: с обща дължина минимум 9 км и с габарит не по –
малък от Г8 метра;*за Обособена позиция 2: с обща дължина минимум 30 км
и с габарит не по – малък от Г9 метра; *за Обособена позиция 3: с обща
дължина минимум 30 км и с габарит не по – малък от Г10.5 метра; *за
Обособена позиция 4: с обща дължина минимум 8 км и с габарит не по –
малък от Г10,5 метра;*за Обособена позиция 5: с обща дължина минимум 20
км и с габарит не по – малък от Г9 метра. *Забележка: Строителството се
счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан
Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за
предаване и приемане на строежа от Възложителя! * Забелажка:В случай,
че участник в процедурата участва за повече от една обособена позиция,
Възложителят ще приеме, че той отговаря на изискването по настоящата
точка за всяка от тях, когато изпълненото строителство покрива найвисоките изисквани параметри за дължина и габарит на съответната
обособена позиция!; 2.Да разполага с инструменти, съоръжения и
техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, но не помалко от: *за всяка една Обособена позиция от 1 до 5 поотделно: •
Еднобандажен валяк от 7 т. до 25 т. - 1 бр.; • Багер - 1 бр.;• Булдозер
- 1 бр.;• Грейдер - 1 бр.;• Асфалтополагаща машина - 1 бр.;•
Автогудронатор - 1 бр.;• Пневматичен валяк - 1 бр.;• Двубандажен валяк
- 1 бр.; • Фреза за асфалтобетон - 1 бр.;• Самосвали - 2 бр.; 3. Да
разполага с необходимите технически средства и съоръжения за
осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както
и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството, а именно:
Акредитирана строителна лаборатория за извършване на задължителните
лабораторни изпитвания на строителни материали и продукти на строежа;
4. Да прилага система за управление на качеството, сертифицирана
съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат,
издаден от органи, установени в други държави членки), за всяка една
обособена позиция, с обхват, включващ строителство на пътища; 5. Да
прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно
стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от
органи, установени в други държави членки), за всяка една обособена
позиция, с обхват, включващ строителство на пътища; 6. Да разполага с
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ръководен състав с определена професионална компетентност за
изпълнението на поръчката, включващ най-малко: *за Обособени позиции 1
до 5: А) Ръководител на обекта - 1 (един) брой:Професионална област
(квалификация): висше образование по специалност „Транспортно
строителство” или „Пътно строителство” или „Строителство на сгради и
съоръжения” или „Промишлено и гражданско строителство” или
еквивалентна.
........Продължава в Поле VI.3 "Допълнителна
информация"
ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно
положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места
ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²
ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Отстранява се от уч-е уч., за к/о са налице основ. по чл. 54, ал. 1 от
ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, усл. по чл. 107 от
ЗОП, обст. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, к/о и ако след покана от
страна на Възл. и в опред. в нея срок уч. откаже да удължи срока на
валидност на оф. си или ако представи оферта с по – кратък срок на
валидност. Изпълн. предоставя ГОИД - 5% от Цената за изпълнение на дог.
в лв. без ДДС, без вкл. Непредвидени разходи за съотв. Об.П.: за ОП 1 и
4: 66 мес., считано от датата на подписване на дог. и до изтичане на
последния гаранц. срок, съгл.Наредба № 2 от 31.07.2003 г.; за ОП 2, 3 и
5: 72 мес., считано от датата на подписване на дог. и до изтичане на
последния гаранц.срок.; ГОАП - 10% от Цената за изпълнение на дог. в
лв. с ДДС, за съотв. Об.П.: за ОП 1 и 4 - 18 мес.; За ОП 2, 3 и 5 - 24
мес., считано от датата на подписване на Протокол обр. 2а за откриване
на строителната площадка и е до датата на подписването на Констативен
акт обр. 15.
ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
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Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
на договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с
договаряне)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори
IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Да

Не

IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на
купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 04.09.2017 дд/мм/гггг
Местно време: 17:30
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите 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.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 05.09.2017 дд/мм/гггг

Местно време: 14:00

Място: гр. София, бул. "Македония" № 3, сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за
масово осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

Да

Не

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация: ²
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...Продължава от Поле III.1.3...Специфичен опит: участие в екип на
подобна ръководна позиция в минимум 1 (един) изпълнен обект за ново
строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен
ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа
(РПМ) и/или на улици и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ)
и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни
характеристики извън страната; Б) Инженер по част „Пътна“ - 1 (един)
брой:Професионална област (квалификация): висше образование по
специалност „Транспортно строителство” или „Пътно строителство” или
еквивалентна.Специфичен опит: участие в екип на подобна позиция в
минимум 1 (един) изпълнен обект за ново строителство и/или
реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на
автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ)
и/или на улици и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ) и/или на
пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики
извън страната; В) Инженер по част „Конструктивна“ - 1 (един)
брой:Професионална област (квалификация): висше образование по
специалност „Строителство на сгради и съоръжения” или „Промишлено и
гражданско строителство” или „Транспортно строителство” или „Пътно
строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения“ или
„Железопътно строителство” или еквивалентна.Специфичен опит: участие в
екип на подобна позиция в минимум 1 (един) изпълнен обект за ново
строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен
ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа
(РПМ) и/или на улици и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ)
и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни
характеристики извън страната; Г) Инженер по част „Геодезия“ - 1 (един)
брой:Професионална област (квалификация): висше образование по
специалност „Геодезия” или „Маркшайдерство и геодезия” или
еквивалентна.Специфичен опит: участие в екип на подобна позиция, при
извършване на полско - измервателни работи в минимум 1 (един) изпълнен
обект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация
и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от
Републиканската пътна мрежа (РПМ) и/или на улици и/или на пътища от
Общинската пътна мрежа (ОПМ) и/или на пътни съоръжения към тях и/или на
пътища с еквивалентни характеристики извън страната; Д) Инженер по
материалите - 1 (един) брой:Професионална област (квалификация): да има
висше образование по специалност „Пътно строителство” или „Транспортно
строителство” или „Строителство на сгради и съоръжения” или „Промишлено
и гражданско строителство” или квалификация инженер химик или
еквивалентни.Специфичен опит: участие в екип на подобна позиция
(контрол на качеството и приемане на строителните работи) в минимум 1
(един) изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция и/или
рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от
РПМ и/или на улици и/или на пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към
тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната;
Е) Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - 1 (един) брой: Проф.
област (квалификация): строит. инж. или проф. квалиф. строит. техник
или еквивалентни, със завършен курс за КБЗ или еквивалент.Специф. опит:
участие в екип на подобна позиция в минимум 1 (един) изпълнен обект за
ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен
ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ и/или на улици и/или на
пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с
еквивале. характер. извън страната. *Заб. Едно физ. л/е може да
изпълнява функ. само на един експерт!; *Заб.: Предложените за
изпълнение на общ. п/чка експерти от рък. състав за една обос. п/ция не
могат да бъдат включени за други обос. п/ции; *Заб.: За изпълнен обект
се счита, този за к/то има съставен и подписан акт обр. 15/Протокол
обр. 16 или др. документ за предаване и приемане на строежа от
Възложителя.
VI.4) Процедури по обжалване
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Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

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
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:

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал.
1, т. 1 от ЗОП
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: 04.07.2017 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²
⁴

²⁰
²¹

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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