Партида:

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (версия 7)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
(Информацията не се публикува в Официален вестник на ЕС)
проект
за публикуване
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление
за изменение или допълнителна информация
Обявление за изменение или допълнителна информация
Решение номер: 76 От дата: 20.07.2017 дд/мм/гггг

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
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:

Димитър Пелтеков /инж. Петя Йочева

+359 29173283

Електронна поща:

Факс:

d.peltekov@api.bg

+359 29522563

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

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

http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=895

ІІ: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
II.1) Процедурата е открита с:
Решение номер: 66 От дата: 04.07.2017 дд/мм/гггг
II.2) Референтен номер (както е посочено в оригиналното обявление, ако е
приложимо):
II.3) Уникален номер на поръчката в РОП:
00044-2017-0036(nnnnn-yyyy-xxxx)

ІIІ: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Член 100, ал. 1 от ЗОП
Член 100, ал. 7, т. [...] от ЗОП
Член 100, ал. 11 от ЗОП
Член 100, ал. 12, т. [...] от ЗОП
Член 179, ал. 1 от ЗОП
Член 100, ал. 7, т. [...] във вр. чл. 177 от ЗОП
Член 100, ал. 11 във вр. чл. 177 от ЗОП
Член 100, ал. 12 т. [...] във вр. с чл. 177 от ЗОП

ІV: ОДОБРЯВАМ
Обявлението за изменение или за допълнителна информация

УНП: 6ecab682-7f3e-4f09-bc3a-0fa18b759514
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VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Допълнителна информация (когато е приложимо):

VI.2) Процедури по обжалване
VI.2.1) 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.2.2) 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.
VI.3) Дата на изпращане на настоящото решение
Дата: 20.07.2017 дд/мм/гггг

VIІ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VII.1) Трите имена: (Подпис)

инж. Дончо Свободанов Атанасов
VII.2) Длъжност:

Председател на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"
Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ПОПРАВКА
Обявление за изменения или за допълнителна информация
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП, Директива 2014/25/ЕС/ЗОП
Бележка: Ако корекции или изменения на обявления доведат до съществена промяна
на условията на процедурата, е необходимо да се удължат първоначално предвидените
крайни срокове или да се стартира нова процедура.
Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Да

Не

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ (както е посочено в
оригиналното обявление)
I.1) Наименование и адреси ¹
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:

Димитър Пелтеков /инж. Петя Йочева

+359 29173283

Електронна поща:

Факс:

УНП: 6ecab682-7f3e-4f09-bc3a-0fa18b759514
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d.peltekov@api.bg

+359 29522563

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

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

http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=895

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ (както е посочено в оригиналното обявление)
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

“Избор на изпълнител на основен ремонт на 5 обекта по обособени
позиции: .......................... продължава в Раздел II.1.4
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:

• ОП 1-Основен ремонт на обект: Път III-1003 „Рударци – Кладница“ от км
0+000 до км 9+339,20=9+200;•ОП 2-Основен ремонт на обект: Път II 58
"Кърджали - Асеновград" от км 25+047 до 57+881=57+749.613;• ОП 3Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път I-8 „София – Пловдив“ от
км 89+170 до км 124+000;• ОП 4-Основен ремонт (рехабилитация) на обект:
Път I-5 „АМ Тракия – гр. Хасково“, участък 1 от км 266+572 до км
275+433.64; • ОП 5-Основен ремонт ( рехабилитация) на участък от Път I1 „Път II-17- гара Яна“ от км 214+686,88 до км 237+770,53”; В този
смисъл, цел на обществената поръчка е АПИ да избере изпълнители за
строителството на изброените обектичрез провеждане на открита
процедура. Извършването на основен ремонт ще доведе до подобряване на
технико-експлоатационните х-ки на пътните отсечки и постигане на
еднородност на пътните настилки, к/то ще осигури оптимална скорост на
пътуването и безопасни условия за движение по пътните уч-ци, намаляване
на броя на ПТП и времето за пътуване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 20.07.2017 дд/мм/гггг
VI.6) Препратка към оригиналното обявление
Oригинално обявление, изпратено чрез Z
eNotices
TED eSender
Друго ______________
Потребителско влизане в TED eSender: Z_______
Справка за обявления:2017-260112 Z (година и номер на документа)
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 128-260112
Дата на изпращане на оригиналното обявление: Z 04.07.2017 дд/мм/гггг
Номер на обявлението в РОП: 794431

РАЗДЕЛ VII: ПРОМЕНИ
VII.1) Информация за коригиране или добавяне
VII.1.1) Причина за изменение
Промяна в първоначалната информация, подадена от възлагащия орган
Публикувани в TED данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възлагащия
орган
VII.1.2) Tекст за коригиране в оригиналното обявление ¹ (моля, укажете съответния
раздел и номер на параграф в оригиналното обявление)
Номер на раздел:
VI.3
Обособена позиция №: ²
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо:
Да се чете:

Е) Координатор по безопасност и
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здраве (КБЗ) - 1 (един) брой:
Професионална област
(квалификация): строителен инженер
или професионална квалификация
строителен техник или еквивалентни,
със завършен курс за КБЗ или
еквивалент.
Номер на раздел:
II.2.14

Обособена позиция №: ²

Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо:

Да се чете:

В "Технически показатели" се
включват следните подпоказатели: 1.
Мерки за осигуряване на качество
при изпълнение на строителството 10 т.; 2. Екологични
характеристики, свързани с
изпълнението на договора - до 10
т.; 3. Технология и организация на
изпълнението на строителството - до
20 т.
Номер на раздел:
II.2.14
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо:

В "Технически показатели" се
включват следните подпоказатели: 1.
Мерки за осигуряване на качество
при изпълнение на строителството 10 т.; 2. Екологични
характеристики, свързани с
изпълнението на договора - до 10
т.; 3. Технология и организация на
изпълнението на строителството - до
20 т.
Номер на раздел:
II.2.14
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо:

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

здраве (КБЗ) - 1 (един) брой:
Професионална област
(квалификация):с професионална
квалификация, свързана със
строителството и със завършен курс
за КБЗ или еквивалент.
1

К комплексно = П1 + П2, където:
П1 – Оценка по финансов показател
П2 - Оценка по технически
показатели
„Технически показатели” П2
Подпоказателите:
Екологични характеристики, свързани
с изпълнението на договора – 4 т.;
Технология и организация на
изпълнението на строителството – 36
т.
Обособена позиция №: ²
2
Да се чете:

К комплексно = П1 + П2, където:
П1 – Оценка по финансов показател
П2 - Оценка по технически
показатели
„Технически показатели” П2
Подпоказателите:
Екологични характеристики, свързани
с изпълнението на договора – 4 т.;
Технология и организация на
изпълнението на строителството – 36
т.
Обособена позиция №: ²
3
Да се чете:

К комплексно = П1 + П2, където:
П1 – Оценка по финансов показател
П2 - Оценка по технически
показатели
„Технически показатели” П2
Подпоказателите:
Екологични характеристики, свързани
с изпълнението на договора – 4 т.;
Технология и организация на
изпълнението на строителството – 36
т.
Обособена позиция №: ²
4

Номер на раздел:
II.2.14
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо:

Да се чете:

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

К комплексно = П1 + П2, където:
П1 – Оценка по финансов показател
П2 - Оценка по технически
показатели
„Технически показатели” П2
Подпоказателите:
Екологични характеристики, свързани
с изпълнението на договора – 4 т.;
Технология и организация на
изпълнението на строителството – 36
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т.
Номер на раздел:
II.2.14
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо:

Обособена позиция №: ²

5

Да се чете:

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

К комплексно = П1 + П2, където:
П1 – Оценка по финансов показател
П2 - Оценка по технически
показатели
„Технически показатели” П2
Подпоказателите:
Екологични характеристики, свързани
с изпълнението на договора – 4 т.;
Технология и организация на
изпълнението на строителството – 36
т.

Номер на раздел:
IV.2.2
Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо:

Обособена позиция №: ²
Да се чете:

04.09.2017 дд/мм/гггг Час: 17:30
Номер на раздел:
IV.2.7

Обособена позиция №: ²

Част от текста, която трябва да се промени:
Вместо:

Да се чете:

05.09.2017 дд/мм/гггг

29.09.2017 дд/мм/гггг

Час: 14:00

28.09.2017 дд/мм/гггг

Час: 17:30

Час: 14:00

VII.2) Друга допълнителна информация ²

Промени в документацията за обществената поръчка и приложените към нея
образци и приложения:
Заб.1: В раздел II, т. 3, подт. 3.3. (3.3.6.) бук. "Е" от
документацията за Координатора по безопасност и здраве;
Заб. 2: В раздел VII от документацията - Гаранция за обезпечаване на
изпълнението; Заб. 3: В раздел VIII от документацията - Гаранция за
обезпечаване на авансово предоставените средства по договор за
обществена поръчка;
Заб. 4: Нов образец на Техническо предложение (Образец 1); Заб. 5: Нов
образец на Ценово предложение (Образец 2); Заб. 6:Нови образци на КСС
за всики обособени позиции (Образци 2.1.; 2.2; 2.3.; 2.4. и 2.5.); Заб.
7: Нов образец на проект на договор (Образец 3); Заб. 8. Ново
приложение А - Критерии завъзлагане. Методика за оценка и начин за
определяне на оценката по всеки показател
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
задължителна информация, която не се публикува
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