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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: 
00044-2018-0105 

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 строителството на 6 

/шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 

и Лот 36 на ОП "Региони в растеж" 2014-2020 по 

обособени позиции: • Обособена позиция 1 - "Лот 31 

Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 

до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща 

дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново"; • 

Обособена позиция 2 - "Лот 32 Път II-23 Русе - 

Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 

21,520 км, област Русе"; • Обособена позиция 3 - "Лот 

33 Път II-23 Русе - Кубрат от км 21+550 до км 46+771, 

с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград"; • 

Обособена позиция 4 - "Лот 34 Път III-559 Полски 

градец – Тополовград – с. Устрем от км 4+500 до км 

23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 

23,410 км, област Хасково"; • Обособена позиция 5 - 

"Лот 35 Път III-2077 Каблешково - Межден от км 

11+000 до км 20+564.83, с обща дължина 9,565 км, 

област Силистра"; • Обособена позиция 6 - "Лот 36 

Път III-9004 Варна – Белослав – Разделна – Падина – 

Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333633323138
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км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща 

дължина 18,838 км, област Варна". 

Професионалната област, в 

която попада предметът на 

възлаганата поръчка (според 

възложителя): 

10. „Инженерство, профил Пътно/транспортно 

строителство“. 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой: 6 

 Не 

Срок за изпълнение: 10 месеца 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
83 723 038.00 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: 08.11.2018 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 08.11.2018 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: 20.12.2018 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. 

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, 

съответстваща на предмета на поръчката – 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 
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технически спецификации при възлагане на обществени поръчки, проверката на 

техническата спецификация и методиката за оценка е извършена от експерти на 

АОП. 

 

 
РАЗДЕЛ ІІІ 

Резултати от мониторинга 
 

Методика 

Констатации и препоръки: 

Качественият показател в методиката за оценка на офертите е „Оценка на 

нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в 

съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации“ 

(П2). Посочено е, че 10 т. получава техническо предложение, което отговаря на 

базовите изисквания на възложителя – включва всички видове работи и дейности 

от КСС, необходими за изпълнението на строителството и линеен график за 

изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички 

дейности. Допълнителни точки се присъждат при наличието на 3 обстоятелства, 

свързани с предложената от участника организация на изпълнение. Първото касае 

предложената технология и организация на изпълнение и съответствието им с 

линейния график. Второто е свързано с организацията на техническите и 

човешките ресурси, а третото – с организацията по осигуряване на материалите. 

Доколкото при първото се предполага проверка на предложената цялостна 

организация по изпълнение на договора, а второто и третото разглеждат части от 

нея, възложителят следва да разполага с доказателства, че дефинираните три 

надграждащи обстоятелства изследват допълващи се аспекти на реализацията на 

договора, които не се припокриват.  

 

 

РАЗДЕЛ IV 

Допълнителна информация 
 

1. Становището касае съответствието на представените в АОП документи с 

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

извън правомощията на Агенцията. 

2. На Портала за обществени поръчки, в Тематична област – „Образци и 

списъци“, са публикувани одобрени стандартизирани проекти на договори и 

стандартизирани клаузи на договори. Съгласно чл. 231 от ЗОП възложителят е 

длъжен да ги прилага, освен когато естеството на поръчката не позволява това. 

Неприлагането на стандартизираните изисквания и документите се мотивира 

писмено в досието на обществената поръчка. 

 

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

   Доц. д-р МИГЛЕНА ПАВЛОВА 


