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Рег. № M - 48 

 

Дата: 06.10.2016 г. 

 

 

 
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 
 

Възложител: Агенция Пътна инфраструктура 

Уникален номер на 

процедурата в РОП с линк: 
00044-2016-0080 

Вид на процедурата 
 Открита 

 Ускорена открита 

Обект на поръчката: 

 Строителство 

 Доставки 

 Услуги 

Предмет на поръчката: 

„Упражняване на консултантска услуга – строителен 

надзор при изпълнение на обект „Път I-9 „Слънчев 

бряг – Бургас“, участък Обход на Ахелой от км 

207+726,37 до км 212+233.06, изпарител при км 

207+580, нов фундамент на стомано-решетъчен 

стълб от реконструкция на ВЛ 20 kV „Равда“ при км 

207+680, реконструкция на оптичен кабел на 

„СКАТ“ ТВ при км 212+011 и реконструкция на ВЛ 

в подземна мрежа при км 212+120“ 

Обособени позиции: 
 Да                                   Брой:  

 Не 

Срок за изпълнение: 405 дни 

Прогнозна стойност на 

поръчката в лв. без ДДС: 
520 000 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: 14.09.2016 г. 

Дата, на която са публикувани документите за откриване в РОП: 12.09.2016 г. 

Дата на изпращане на Обявление за изменение или допълнителна         - 

http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333338393432
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информация за публикуване в РОП, ако е приложимо: 

Дата, на която изтича срокът за получаване на оферти: 20.10.2016 г. 

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

 решението за откриване на процедурата; 

 обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата; 

 обявлението за изменение или допълнителна информация; 

 методиката за оценка; 

 техническите спецификации. 

Коментари и други бележки: 

 

 

 

РАЗДЕЛ II 

Резултати от мониторинга: 
 

Техническа спецификация 

В техническите спецификации за изпълнение на поръчката са цитирани 

български държавни стандарти (напр. т.1.1 на Технически изисквания при 

изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни 

материали; т.1.2 на Технически правила за приложение на ограничителни 

системи за пътища по Републиканската пътна мрежа; таблици 3103.1, 3103.2, 

3403.1.1, 3403.1.2, 3403.2, 3406.2.1, 3500, 3501, 3502.1, 3505.2, 3503.1, 3664.41, 

4102.1, 4105.1, 4202.1.1, 4202.1.3, 5103.5.1, 5103.5.2, 5103.5.3, 5103.5.4, 

5103.5.5, 5203.9.2, 5203.9.3, 10912.1, 10913.1, 11304.1 на Техническата 

спецификация), без да е посочен техен еквивалент. Съгласно чл. 48, ал. 2 ЗОП 

всяко посочване на стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо 

одобрение или технически еталон по чл. 48, ал. 1, т. 2 ЗОП следва да е 

допълнено с думите „или еквивалентно/и“.  

 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: 
 

МИГЛЕНА ПАВЛОВ 
 

 


