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СТАНОВИЩЕ 

за осъществен мониторинг по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП 

във връзка с чл. 229, ал. 1, т. 14 ЗОП 

 

 

 

РАЗДЕЛ І 
Процедура 
 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 

00044-2018-0064 

 

Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура"  

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита  

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

 Услуги по Приложение № 2 

Предмет на поръчката: 

„Определяне на изпълнител за извършване на 

поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно 

– възстановителни работи при аварийни ситуации) на 

АМ Хемус – ОПУ София и ОПУ Ловеч; АМ Хемус – 

ОПУ Варна и ОПУ Шумен; АМ Тракия – ОПУ 

София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и ОПУ Стара 

Загора; АМ Тракия – ОПУ Стара Загора, ОПУ 

Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; АМ Марица – 

ОПУ Хасково по обособени позиции, стопанисвани от 

АПИ, съгласно чл.19, ал.1, т. 1 от Закона за пътищата, 

по обособени позиции както следва: 

 обособена позиция № 1 – АМ Хемус на 

територията на ОПУ София и ОПУ Ловеч; 

 обособена позиция № 2 – АМ Хемус на 

територията на ОПУ Варна и ОПУ Шумен; 

 обособена позиция № 3 – АМ Тракия на 

територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ 

Пловдив и ОПУ Стара Загора; 

 обособена позиция № 4 – АМ Тракия на 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333539313830
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територията на ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, 

ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас и 

 обособена позиция № 5 – АМ Марица на 

територията на ОПУ Хасково“ 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

10. Инженерство, профил пътно/транспортно 

строителство 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 5 

 Не 

Срок за изпълнение: 60 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
131 200 000 лв. 

Финансиране: 

 Изцяло от националния бюджет 

 Изцяло или частично със средства от ЕС 

 Друго:  

Критерий за възлагане на 

поръчката: 

 Най-ниска цена 

 Ниво на разходите 

 Оптимално съотношение качество/цена 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в ОВ на ЕС: 13.07.2018 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 12.07.2018 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна 

информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 
- 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 23.08.2018 г. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 
РАЗДЕЛ ІІ 

Проверени документи 
 

Проверката по чл. 114, ал. 1, т. 2 ППЗОП обхваща: 

 Решението за откриване на процедурата; 

 Обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 Техническата спецификация; 

 Методиката за оценка; 

 Обявлението за изменение или допълнителна информация (когато е налично). 

Проверката на техническата спецификация и методиката за оценка 

(когато е приложимо) е извършена от външен експерт по чл. 229а 

ЗОП 

 Да        Не                             

Коментари и други бележки: 

В списъка по чл. 229а ЗОП няма включени външни експерти в областта, 
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посочена от възложителя – 10. „Инженерство, профил Пътно/транспортно 

строителство“. Поради изложеното и на основание чл. 19 от Наредбата за 

условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически 

спецификации при възлагане на обществени поръчки, проверката на 

техническата спецификация и методиката за оценка на офертите е извършена от 

експерти на АОП. 

 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

ІІI.1) Обявление за обществена поръчка 
 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

Констатации и препоръки:  

В поле III.1.1) е посочено, че възложителят не поставя изисквания по чл. 60 

от ЗОП за доказване на годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност на участниците за настоящата обществена поръчка. 

Следва да се има предвид, че доколкото обектът на поръчката е „строителство“, 

избраният за изпълнител участник трябва да има право да извършва възлаганите 

дейности, вкл. да е извършил необходимата регистрация, ако се изисква от 

относимата нормативна уредба. 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 
 

Становището касае съответствието на представените в АОП документи с 

изискванията на ЗОП. Преценката за съответствие с други нормативни актове е 

извън правомощията на Агенцията. 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

   Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 

 
 


