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ООЦЦЕЕННККАА  ННАА  ТТРРЪЪЖЖННААТТАА  ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЯЯ    

  

ЧЧаасстт  „„ППооддааввааннее  ннаа  ооффееррттии  ззаа  ууччаассттииее  ––  ррааззггллеежжддааннее  ии  ооццеенняяввааннее  ннаа  

ооффееррттииттее;;  ммееттооддииккаа  ззаа  ооццеенняяввааннее  ннаа  ооффееррттииттее;;  ккллаассииррааннее  ннаа  

ооффееррттииттее””  
 

Настоящият доклад е изготвен въз основа на извършен в периода септември 2012 

г. – януари 2013 г. независим граждански мониторинг на втория етап на процедурата по 

възлагане на обществената поръчка за определяне на Изпълнител за проектиране и 

строителство на Лот 2 от Автомагистрала „Струма”.  

Целта на наблюдението на Асоциация „Прозрачност без граници” е да съдейства 

за повишаване на прозрачността, отчетността и доверието към процеса на възлагане на 

обществени поръчки в публичния сектор при осъществяването на сделки със значим 

обществен интерес в България. Основен инструмент, чрез който се извършва 

наблюдението е Пакт за почтеност при обществените поръчки, разработен от 

Асоциацията. Той регламентира правила за независимо гражданско наблюдение,  

включващ достъп до документи, свързани с участието на страните в процедурата с 

оглед наблюдение спазването на принципите за равни възможности за осъществяване 

на стопанска дейност, прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност 

и недопускане на дискриминация, както и възможност за извършване на наблюдение на 

изпълнението на сключения договор за изпълнение на обществената поръчка. 

През месец ноември 2012 година Възложителят (Агенция „Пътна 

инфраструктура”) и Асоциация „Прозрачност без граници“ сключиха Пакт за 

почтеност, който беше открит за присъединяване към всички селектирани участници в 

процедурата. В рамките на периода ноември 2012 г. – януари 2013 г. заявление за 

присъединяване към договора подадоха „Актор“ АСД, Импреза“ АД, „Хохтойф 

Салюшънс“ АГ и „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД. Съгласно условията на 

Пакта, страни по него са Възложителят, участниците в обществената поръчка (фирми 

и/или обединения) и независимия наблюдател. Въз основа на така дефинирания Пакт 

страни по него са Агенция „Пътна инфраструктура“, Асоциация „Прозрачност без 

граници“, „Актор“ АСД и  избраният изпълнител за проектиране и строителство на Лот 

2 на АМ „Струма“ – Консорциум „Струма – Лот 2, съставляван от  „ГБС 

Инфраструктурно строителство“ АД, „Импреза“ АД и „Пътстрой – 92“ АД. 
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В тази връзка, в края на януари 2013 г., след приключване на ограничената 

процедура за възлагане на обществената поръчка за определяне на изпълнител за 

проектирането и строителството на Лот 2 от Автомагистрала „Струма”, Възложителят 

предостави на Асоциация „Прозрачност без граници” достъп до основни документи, 

създадени в хода на първия етап (предварителен подбор) от процедурата, които 

послужиха за целите на настоящия доклад. 

Предмет на анализ бяха още официално публикуваните на интернет страницата на 

Възложителя (АПИ) документация за участие в етап на подаване на оферти от 

кандидатите „Част Втора – Указания за подаване на оферта” (наричана по-нататък 

Документацията) и други документи в тази връзка. Както беше коментирано в първата 

част на доклада (Част „Предварителен подбор, Изисквания и доказателства за 

икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или 

квалификация на кандидатите в обществената поръчка с цел предварителен подбор”), 

публикуваните свободно от Възложителя документи не следва да се считат за 

конфиденциални и могат да бъдат цитирани свободно в настоящия доклад. 

 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ПО 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА  

 

1. Обхват на анализираната тръжна документация 

При разработване на настоящата оценка относно Документацията, свързана с 

втория етап на процедурата по възлагане на обществената поръчка за избор на 

изпълнител на проектиране и изграждане на Лот 2 от Автомагистрала Струма, са 

разгледани и анализирани следните документи: 

a. Проект на Документация за участие в ограничената процедура – част Втора – 

Указание за подаване на оферта, разработена в следните основни раздели: 

i. Описание на рисковете, които могат да възникнат в хода на изпълнението; 

ii. Данни за техническите спецификации; 

iii. Общи указания за подаване на оферта; 

iv. Ограничаване на броя на офертите; 
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v. Обмен на информация за провеждане на процедурата между Възложителя и 

заинтересованите лица и участниците в процедурата; 

vi. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите; 

vii. Други условия; 

viii. Съдържание на офертата; 

ix. Представяне и приемане на офертите; 

x. Разглеждане, оценка и класиране на офертите; 

xi. Определяне на Изпълнител на обществената поръчка, сключване на договор 

за възлагане на поръчката; 

xii. Гаранции за изпълнение на договора и обезпечения; 

b. Приложение № Б1 Образец на списък на оборудването за изпълнение на 

обществената поръчка, включително на техническото оборудване за изпитване 

и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените 

строителни и монтажни работи; 

c. Приложение № Б3 Мероприятия, свързани с опазването на околната среда и 

мерките за намаляване на вредните въздействия върху нея, описани  в Решение 

по ОВОС № 1-1/15.01.2008 г.   

d. Приложение № Б4 Идеен проект за изграждане на Автомагистрала “Струма” 

ЛОТ 2, участък „ Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+483.52 

e. Приложение № Б5 „Техническа спецификация на Национална агенция „Пътна 

инфраструктура” от 2009 г.” в електронен вариант 

f. Приложение № Б6 Задание на Възложителя за проектиране 

g. Приложение № Б7 Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и 

указателни табели от светлоотразителни материали в електронен вариант. 

h. Приложение № Б8 Технически правила за приложение на ограничителни 

системи за пътища по Републиканската пътна мрежа в електронен вариант.. 

i. Приложение № Б9 Декларация, че в предложената цена е спазено изискването 

за минимална цена на труда (чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП) 
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j. Приложение № Б10 Образец на оферта; 

k. Приложение № Б11 Образец на техническа оферта 

l. Приложение № Б12 Образец на линеен график за изпълнение на обособените 

етапи на строителство 

m. Приложение № Б13 Проект на договор за обществената поръчка, включващ: 

Договорно споразумение, Общи условия, Специфични условия, Резюме на 

специфичните условия.  

n. Приложение №  Б14 Споразумение за безопасни условия на труд 

o. Приложение №  Б15 Споразумение за координиране на съвместното 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

p. Приложение № Б16 Образец на ценова оферта. 

q. Приложение № Б17 Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора. 

r. Приложение № Б18 Образец на банкова гаранция за авансово плащане по 

договора. 

s. Приложение № Б19 Методика за оценка на офертите 

 Също така, В края на м.януари 2013г., след приключване на ограничената 

процедура за възлагане на обществената поръчка за определяне на изпълнител за 

проектирането и строителството на Лот 2 от Автомагистрала „Струма”, Възложителят 

предостави на Асоциация „Прозрачност без граници” достъп до следните основни 

документи, създадени в хода на първия етап (предварителен подбор) от процедурата: 

 Решение № 112/16.08.2012 г. на УС на АПИ за предварителен подбор на 8-те 

участника, към които следва да бъде отправена покана за участие във втората 

фаза на процедурата; 

 Решение № 143/20.12.2012 г. на УС на АПИ за избор на изпълнител за 

проектиране и строителство на Лот 2 от автомагистрала „Струма”; 

 Доклади от Комисията до УС на АПИ относно необходимостта от удължаване 

на срока на работа на комисията поради значителния обем от документация, 

която следва да бъде оценена; 
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 Кореспонденция от „Джей Енд Пи – Авакс” АД и Агенция  „Пътна 

инфраструктура” относно решението на комисията за отстраняване на 

участника поради представяне на ценова оферта в прозрачен плик; 

 Протокол № 2/03.07.2012 г. от работата на оценителната комисия – І фаза, 

оценка и подбор на кандидатите, които могат да продължат участие във ІІ фаза 

от процедурата; 

 Уведомителни писма до селектираните 8 кандидати от 25.10.2012 г.  – покана 

за заседанието на 31.10.2012 г. за отваряне на ценовите оферти; 

 Писма до кандидати, поискали копие от протокол № 2 от работата на 

оценителната комисия; 

 Заповед РД-11-475/04.05.2012 г. за назначаване на членове на комисията за 

оценка; 

 Кореспонденция между участниците в процедурата и възложителя; 

 Официалните данни за кореспонденция с участниците; 

 Присъствен лист от заседание на комисията от 4 май 2012 г.; 

 Декларации по чл. 35 от ЗОП за конфликт на интереси на членовете на 

комисията; 

 Кореспонденция между АПИ и УО на Оперативна програма „Транспорт” – в т. 

ч. и писмо от Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията – основно съгласуване на Решение и Обявление за 

откриване на процедурата по обществената поръчка (изх. № 04-

25.111/24.02.2012 г. 

 Тръжна документация за I и II фаза на процедурата; 

 Покана до участника, избран за изпълнение на обществената поръчка за 

проектиране и строителство на лот 2 от автомагистрала „Струма” (изх. № 53-

00.179/08.01.2013 г.; 

 Покана до Асоциация „Прозрачност без граници” от 02.05.2012 г. относно 

отваряне на ценовите оферти на участниците в І фаза за процедурата; 

 Доклад № 93-01-8645/19.12.2012 г. на Благородна Йорданова, председател на 

Комисията по процедурата, относно провеждане на ограничена процедура за 
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определяна на изпълнител на обществената поръчка за проектиране и 

строителство на лот 2 на автомагистрала „Струма”; 

 Уведомителни писма до участниците с решение за класиране на изпълнител 

(изх.  № 19817/20.12.2012 г.); 

 Протокол на УС № 5376/12 относно Одобряване на Доклада на назначената от 

възложителя комисия по провеждане на процедурата; 

 Протокол на УС № 4423/12 от 16.08.2012 г. – решение за пристъпване към ІІ 

фаза на процедурата и одобряване на документацията за участие в тази фаза; 

 Протокол №1/31.10.2012г. на Комисията по процедурата за отваряне на 

офертите на кандидатите; 

 Протокол №2/19.11.2012г. на Комисията по процедурата за разглеждане и 

оценяване на техническите предложения на кандидатите заедно с Приложение 

№1 към него, съдържащо оценителен лист; 

 Протокол №3/10.12.2012г. на Комисията по процедурата за отваряне, 

разглеждане и оценяване на ценовите оферти на кандидатите; 

 Решение № 143/20.12.2012 г. за избор на изпълнител на обществената поръчка 

за проектиране и строителство на лот 2 на автомагистрала „Струма”. 

 

II. ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ В ТРЪЖНАТА 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

1. Общи положения  

 

Договорни условия 

Възложителят е предвидил обекта на разглежданата процедура да бъде изпълнен 

съгласно „Договорни условия за Технологично оборудване и Проектиране – 

Строителство”, първо издание на ФИДИК на български език от 2002г. на БААИК и 

първо издание от 1999 г. на английски език, публикувано от ФИДИК (Жълта книга). 

Към тези Общи условия, в Приложение Б13 описано по-горе, Възложителят е 
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разработил за целите на договора Специфични договорни условия, които изменят и 

допълват Общите условия. 

 

„Разделение” на изпълнението на обекта, подобекти 

Строежът следва да бъде разделен от Изпълнителя и изпълнен/ завършен на етапи 

– части от обекта (подклауза 1.1.3.11 от Специфичните условия и Резюме на 

специфичните условия). Изпълнителят ще трябва да изпълни всеки от Етапите съгласно 

предвидения в Графика за изпълнение междинен срок. Съгласно подклауза 1.1.3.11 от 

Специфичните условия, обхватът и/или последователността на отделните етапи могат 

да бъдат променяни само с писмено споразумение на страните в случаите на обективни 

обстоятелства, които правят невъзможно изпълнението на обекта при първоначалния 

обхват и/ или последователност на етапите.  

Освен гореописаното „разделяне” на части на обекта, Възложителят е предвидил 

и разделяне на обекта на три подобекта (подклауза 1.1.5.6 от Резюме на Специфичните 

условия и Общи договорни условия).  

 

Срок за изпълнение  

Съгласно подклауза 1.1.3.3 „Време за завършване” от Резюме на специфичните 

условия и Общи договорни условия, договорно са регламентирани следните срокове за 

завършване: за целия обект, за всеки един от трите подобекта, като същите следва да са 

тези, посочени от кандидата в техническата му оферта, а времето за завършване за 

отделните етапи следва да е съгласно посоченото в Графика за изпълнение.  

 

Технически спецификации 

Изискванията на Възложителя по отношение приложимите за обекта технически 

спецификации са описани в Глава III от Документацията, където освен „Техническа 

спецификация на Национална агенция „Пътна инфраструктура” от 2009 г. са изброени 

и множество други нормативни документи и други указания, касаещи пътното и/ или 

общо строителство в страната.  

 

Гаранционен срок 
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Регламентираните в Договора гаранционни срокове са в съответствие с Наредба 

№2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални 

гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и 

строителни обекти. Те са: гаранционен срок за съоръжения – 10 години, а за всички 

останали изпълнени строително-монтажни работи на Обекта – 5 години. 

  

Рискове 

Възложителят е предвидил следните рискове, които могат да възникнат в хода на 

изпълнението на Обекта (Глава II от Документацията) и решаването на които би могло 

да бъде в неговите прерогативи: 

- Рискове, свързани с откриването на археологични находки по трасето на 

строежа. Очакваните участъци с археологични проучвания са определени 

съгласно приетия километраж в Решението по ОВОС и са с местонахождение в 

осем места по трасето на магистралата. Възложителят е предвидил срок за 

приключване на проучванията – май 2013 година; 

- Рискове, свързани с процедури по отчуждаване и промяна на предназначението 

на земи, както и с издаване на разрешение за строеж или получаване на 

допълнение към вече наличното разрешение за строеж. Възложителят е 

предвидил срок за приключване на отчуждителните процедури – декември 

2012 г. Към момента на изготвяне на настоящия доклад наблюдаващият екип 

няма сведение относно напредъка на процедурите; 

- Рискове, свързани с преместване на съществуващи елементи на техническата 

инфраструктура; 

- Рискове, свързани с грешки или непълноти в идейния проект. 

В описаните по-горе четири „рискови” случая, както и във всички останали 

случаи, когато в Договора се предвижда настъпване на определени рискове, възложени 

в тежест на Възложителя, срокът за изпълнение на определения етап спира да тече за 

времето на забавянето на изпълнението по този етап. Срокът за изпълнение обаче не 

спира да тече, ако настъпилият риск засяга само определени дейности от съответния 

етап и Изпълнителят може да ускори работата си по други дейности, включени в 

съответния етап, в рамките на предложената цена. Също така, спирането на срока за 
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изпълнение на отделен етап не може да промени срока за изпълнение на останалите 

етапи.  

 

Съгласно обявените условия по отношение на евентуални рискове, свързани с 

геоложки условия, както и всички други рискове, които могат да възникнат в хода на 

изпълнение на договора, с изключение на рисковете, за които в Договора 

Възложителят изрично е посочил, че се понасят от него, се понасят от Изпълнителя. 

Кандидатите следва да ги отчетат при подготовката на офертата. Такива рискове няма 

да бъдат основание за увеличаване на срока на Договора или неговата цена. Също така, 

независимо от това в чия тежест са настъпилите рискове, Изпълнителят няма да има 

право на увеличаване на цената на Договора.  

Документацията предвижда в случай на необходимост за извършване на 

допълнителни работи, същите да бъдат възложени с отделна процедура, проведена по 

реда на Закона за обществените поръчки.    

 

Неустойки  

Във връзка с гореописаното „разделение” на изпълнението на обекта следва да се 

коментира и обвързаността на техническото предложение на избрания за Изпълнител 

кандидат с бъдещото физическо изпълнение на обекта.  

Към техническото си предложение от всеки кандидат се очаква също да представи 

достатъчно други сведения по отношение: 

- Описание по етапи на начина и последователността на извършване на 

дейностите и технологията на изпълнение;  

- Описание по етапи на необходимата строителна техника за изпълнението на 

проекта;  

- Описание по етапи на организацията на строителната площадка; 

- Описание по етапи на плана за използване на материалите, производство/ 

доставка на материали; 

- Описание по етапи на организация на човешките ресурси, необходими за 

изпълнение на проекта, разполагане на персонала. 
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Възложителят е предвидил санкции по Договора в случаи на пряко или косвено 

неизпълнение на поетите чрез техническото предложение ангажименти в смисъла на 

горните аспекти. Съгласно Специфичните условия на договора, избраният вече 

Изпълнител ще търпи санкции в следните случаи: 

- В случай че Изпълнителят не е завършил съответен етап в сроковете, посочени 

в Графика за изпълнение и забавата не се дължи на непреодолима сила или на 

причина, за която Възложителят отговаря съгласно Договора, Изпълнителят се 

задължава да плати неустойка на Възложителя в размер 0.2% на ден от цената 

на съответния Етап за всеки ден на забавата, но не повече от 25% от цената на 

съответния етап. Ако Изпълнителят успее да навакса закъснението на 

дейностите по Договора до датата на приключване на някой следващ етап 

съгласно Графика за изпълнение или до времето за завършване на съответния 

подобект, в който е включен засегнатия от закъснението етап, той има правото 

да му бъдат възстановени удържаните неустойки за закъснение по предходните 

етапи – подклауза 8.7  „Обезщетения за Забава” от Специфичните условия на 

Договора и същата подклауза от Приложение Б13.4 към Документацията – 

„Резюме на специфичните условия”; 

- В  случай, че Изпълнителят замени Представителя на Изпълнителя в 

нарушение на условията на подклауза 4.3 „Представител на Изпълнителя”, той 

дължи неустойка в размер на 50 000 лева за всяко нарушение – подклауза 4.3  

„Представител на Изпълнителя” от Специфичните условия на Договора и 

същата подклауза от Приложение Б13.4 към Документацията – „Резюме на 

специфичните условия”; 

- В случай че бъде установено, че след датата на влизане в сила на Договора, 

Изпълнителят не разполага със строителната механизация, посочена в 

Офертата, в периода, през който тя трябва да бъде използвана съгласно 

Програмата за изпълнение или с еквивалентно или по-добро оборудване, 

Изпълнителят дължи неустойка в размер от 10 000 лева за всеки ден, през 

който не разполага с необходимата строителна механизация – подклауза 4.17  

„Строителна механизация на Изпълнителя” от Специфичните условия на 

договора и същата подклауза от Приложение Б13.4 към Документацията – 

„Резюме на специфичните условия”; 



12 

 

 

Плащания  

Подклауза 14.4 „График за плащания” от Специфичните договорни условия 

предвижда: 

„Договорната цена се плаща, както следва: 

(a) Авансово плащане, дължимо след изпълнението на условията по Под-клауза 

14.2 и издаването на Акт за междинно плащане; 

(b)  Междинни плащания за изпълнението на всеки отделен Етап или на част от 

Етап, дължими след издаване на Сертификати за приемане на Етап, съответно 

на Сертификат за частично приемане на Етап, и Акт за междинно плащане . 

Междинните плащания са равни на стойността на съответния Етап, посочена 

в Приложение Б.13.4 „Резюме на Специфичните условия” или на съответната 

част от стойността на Етапа, в случаите на плащане въз основа на 

Сертификат за частично приемане на Етап.    

(c) Плащане на Задържани пари, дължими при условията на Под-клауза 14.9.”   

 

Гаранции  

Документацията предвижда следните гаранции по Договора: 

- Гаранция за изпълнение на Договора в размер на три на сто от общата цена по 

договора без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде до 

изтичане на петгодишния гаранционен срок за строително-монтажни работи, 

без пътни съоръжения, за целия обект; (Документацията – Глава XIII и 

подклаузи 4.2 от Общите и Специфичните договорни условия и от Резюме на 

специфичните условия);  

- Гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на десет на сто от 

общата цена по договора без ДДС. Валидността на гаранцията за обезпечаване 

на авансовото плащане следва да бъде 90 (деветдесет) дни след изтичане на 

времето за завършване на целия Обект. Гаранцията за обезпечаване на 

авансовото плащане се представя, само ако в техническата оферта участникът е 

заявил, че ще се възползва от правото си да получи авансово плащане в размер 

на десет на сто от цената на договора. Размерът на гаранцията за обезпечаване 

на авансовото плащане се намалява автоматично със сумата на всяка удръжка 

за възстановяване на авансовото плащане, направена при условията на 

договора за възлагане на обществена поръчка; (Документацията - ГлаваXIII и 
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подклаузи 14.2 от Общите и Специфичните договорни условия и от Резюме на 

специфичните условия).  

 

Задържани суми 

Отделно от гореописаното, Договорът (подклаузи 14.3 (с) от Общите и 

Специфичните договорни условия и от Резюме на специфичните условия) предвижда 

задържане на парични суми, изчислени чрез прилагане на процента за задържане (5% 

от размера на всяко междинно плащане), докато така удържаната от Възложителя сума 

достигне лимита на задържаната сума (5% от договорната цена). Възстановяване на 

задържаните суми става по реда на подклауза 14.9 от Общите и Специфични условия на 

договора. 

 

2. Изисквания на Възложителя към съдържанието на офертите  

 Съгласно обявените от Възложителя условия, всеки кандидат трябва да включи в 

своята оферта определен набор от документи в подкрепа на неговите квалификация  и 

техническа оферта. Основна (неразделна) част от техническата оферта на всеки 

кандидат следва да бъде т.нар. График за изпълнение включително и по отделни етапи, 

представен в линеен, предварително зададен от Възложителя формат. Графикът трябва 

да съдържа описание на последователността и продължителността на всички дейности, 

попадащи в обхвата на проектиране и строително-монтажните работи за цялостното 

завършване на строежа с ясно посочване на критичния път. Графикът за изпълнение 

следва достатъчно подробно да покаже местоположението, началото и края на всяка от 

дейностите за изпълнение, дневната производителност и предвижданото от кандидата 

процентно отношение спрямо стойността на обекта. 

В този етап на процедурата Възложителят е предвидил и изработването на 

техническия проект „включващ минимум следните етапи”:  

a. Изработване на технически проект за Подобект I - подучастък от км 327+500 

до км 344+000; 

b.  Изработване на технически проект за Подобект II - подучастък от км 322+000 

до км 327+500; 
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c. Изработване на технически проект за Подобект III - подучастък от км 344+000 

до км 359+483.52; 

Възложителят е ограничил срока за изработване на техническия проект за всеки 

от гореописаните три етапа съответно на 90, 165 и 255 дни от датата на подписване на 

договора. В тези срокове кандидатите следва да предвидят и технологично време за 

съгласуване на проектите с експлоатационните дружества и държавните 

администрации, което съгласно обявените условия е техен ангажимент. 

 

 Глава IX от Документацията подробно описва изискванията на Възложителя към 

структуриране на етапите за обекта. Те са следните: 

„4.3.4 Стойността на всеки етап, с изключение на етапа за изпълнение на 

мерките за информация и публичност, етапите за изработването на технически 

проект и последните четири етапа, не може да бъде по-малка от 2 (два) % и повече 

от 7 (седем) % от общата цена на договора. В случаите, когато етапът не включва 

строителни дейности, стойността му не може да бъде по-голяма от 2 (два) %; 

 

4.3.5 Стойността на всеки от последните четири етапа не може да бъде по-

малка от 10 (десет) % от общата цена на договора; 

 

4.3.6 Етапите трябва да са посочени като последователни по време, като 

етапът, посочен с по-ранен номер, трябва да завършва преди етапа с последващ 

номер. Това изискване не се отнася за етапа за изпълнение на мерките за информация 

и публичност; 

 

4.3.7 Графикът да е съобразен с решението по ОВОС на МОСВ №1-1-

/15.01.2008г.  

 

4.3.8 Разпределението на етапите следва да бъде направено по начин, който да 

показва и гарантира следното:  

 

4.3.8.1. До края на 20-тия ден от датата на съставяне и подписване  на 

Протокол обр. 2а по Наредба № 3 за определяне на строителна линия и ниво, за която 

и да е част от Строежа, да започне изпълнението на земните работи; 

 

4.3.8.2.  До края на 7
-мия 

месец от датата на съставяне и подписване  на 

Протокол обр. 2а да бъде завършено изпълнението на 30% от земните и 25% от 

бетоновите работи, както и да бъдат положени и уплътнени 15% от несвързаните 

минерални материали, които включват изпълнение на зона А – 50 см до земно легло и 

основа от трошен камък от конструкцията на пътната настилка; 

 

4.3.8.3  До края на 15
-тия 

месец от датата на съставяне и подписване на 

Протокол обр. 2а да бъде завършено изпълнението на 90% от земните работи, 80% 

от бетоновите работи, 60% от пласта от конструкцията под битумизираната 
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баластра и 40% от битумизираната баластра, както и да бъдат положени и 

уплътнени 70% от несвързаните минерални материали, които включват изпълнение 

на зона А – 50 см до земно легло и основа от трошен камък от конструкцията на 

пътната настилка.” 

 

Като препоръка към така заложените от Възложителя условия за „разделение” на 

Обекта и формиране на Етапи, въпреки че условията в този аспект са сходни с 

условията на Възложителя по предходни автомагистрални обекти, независимият 

наблюдател счита, че би било целесъобразно при провеждане на бъдещи процедури за 

строителни обекти от подобно естество да бъде обърнато повече внимание на 

обвързаността на реално заложените в графика и изпълнявани на Обекта строителни 

работи с паричния поток, както и анализиране на възможността за поставяне на 

изисквания, които да обвържат определени основни достигнати нива на строителните 

работи като цяло или на определени подобекти с конкретен, изискван от Възложителя, 

срок. Във втория случай това вероятно би позволило по-ранно планирано въвеждане в 

експлоатация на определени от Възложителя подучастъци от Обекта. 

 

3. Методика за определяне на комплексната оценка на подадените оферти 

 

 Възложителят е разработил т.нар. „Методика за определяне на комплексната 

оценка на офертата” (Методиката), където е определил условията и реда за оценяването 

на офертите.  

Оценяването на офертите следва да се извърши по критерия „икономически най-

изгодна оферта“, включващ следните три показателя: 

 

І-ви показател: „Техническо предложение” с тежест от максимум 35 точки 

ІI-–ри показател: „Цена за изпълнение на поръчката“ с тежест от максимум  

50 точки 

ІІІ-ти показател: „Срок за изпълнение“ с тежест от максимум 15 точки 

 

Комплексната оценка на офертите (КО) се получава като сбор от оценките по 

отделните показатели и може да достигне максимален брой точки от 100 точки. 
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                      Pmin                

КО =  --------- х 50 +  Т + D 

              Pi  

 

където: 

 Pi  e цената в лв. без ДДС, предложена от съответния участник в 

процедурата; 

 Pmin e минималната цена в лв. без ДДС, предложена от участник в 

процедурата; 

 Т e оценката на техническото предложение;  

 D е оценката на срока за изпълнение на целия обект.  

 

По-долу са разгледани подробно всеки от показателите, формиращи комплексната 

оценка. 

 

1.1 Показател „Техническо предложение” 

Този показател се състои от пет подпоказателя, които формират неговата обща 

стойност: 

 

Подпоказател 1: Съответствие между графика за изпълнение и описание по 

етапи на начина и последователността на извършване на дейностите и технологията на 

изпълнение (обектът следва да е разделен километрично, с посочени ключови моменти 

по време, периоди за одобрение, взаимовръзката между отделните действия, използване 

на оборудването съгласно условията на възложителя) – максимална тежест 7 точки; 

 

Подпоказател 2: Съответствие между графика за изпълнение и описание по 

етапи на необходимата строителна техника за изпълнението на проекта (включващо 

брой и основни характеристики на оборудването), действия за реакция при отказ/ 

инциденти със строителни машини (включително план за действия по заместване и 

ремонт на унищожено или повредено оборудване или на оборудване с ограничен или 

отнет достъп) - максимална тежест 7 точки; 
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Подпоказател 3: Съответствие между графика за изпълнение и описание по 

етапи на организацията на строителната площадка (складиране на материали и 

оборудване, пътища за влизане и излизане от обекта, охрана на обекта, пропускателен 

режим и мерки за безопасност) - максимална тежест 7 точки; 

 

Подпоказател 4: Съответствие между графика за изпълнение и описание по 

етапи на плана за използване на материалите, производство/ доставка на материали 

(включително място на производство и товарене и начин на съхранение и 

транспортиране на материалите), аргументиран подход за доставка на асфалтовите 

смеси (включително място на производство и товарене и начин на съхранение и 

транспортиране на асфалтовите смеси) - максимална тежест 7 точки;  

 

Подпоказател 5: Съответствие между графика за изпълнение и описание по 

етапи на организация на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта, 

разполагане на персонала - максимална тежест 7 точки; 

 

Съгласно Методиката, всеки от горните подпоказатели може да бъде оценен като: 

- „Много добро съответствие” – 7 точки, 

- „Добро съответствие” – 4 точки или  

- „Задоволително съответствие” – 1 точка. 

 

Като препоръка към така заложените от Възложителя критерии за оценка 

независимият наблюдател счита, че би било целесъобразно при провеждане на бъдещи 

процедури за сходни строителни обекти да бъде обърнато повече внимание на 

дефинирането на конкретни изисквания съгласно спецификата на дадения обект. Т.е. в 

зависимост от особеностите на обекта, в т.ч. основни елементи/ параметри от него, да 

се търсят конкретни критерии, които кандидатите следва да защитят и развият в 

предложението си.  

 

1.2 Показател „Цена за изпълнение на поръчката” 
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Оценката на този показател може да достигне максимум 50 точки, т.е 

Възложителят е предвидил относителната тежест на този показател да бъде най-много 

50% от максималната възможна комплексна оценка.  

Оценката на всяка оферта се калкулира като минималната предложена цена се 

раздели на цената, предложена от съответния кандидат и полученото се умножи по 50 

точки. В този случай задължително оценката на допуснатата оферта с минимална 

предложена цена ще получи максимален брой точки.  

 

1.2 Показател „Срок за изпълнение” 

 

Оценката на този показател може да достигне максимален брой точки – 15. 

Възложителят е предвидил оценката да бъде определена в зависимост от 

предложения от кандидата срок за изпълнение на строежа, който следва да бъде в 

интервала 22 – 27 месеца. 

Условията на оценяване са следните: 

- D = 1, ако предложеният срок за изпълнение е от 26 месеца и 1 ден до 27 

месеца; 

- D = 3, ако предложеният срок за изпълнение е от 25 месеца и 1 ден до 26 

месеца; 

- D = 5, ако предложеният срок за изпълнение е от 24 месеца и 1 ден до 25 

месеца; 

- D = 8, ако предложеният срок за изпълнение е от 23 месеца и 1 ден до 24 

месеца; 

- D = 12, ако предложеният срок за изпълнение е от 22 месеца и 1 ден до 23 

месеца; 

- D = 15, ако предложеният срок за изпълнение е 22 месеца, където D е оценката 

на срока за изпълнение на целия обект. 

Общоизвестният опит при въвеждане на показател „срок за изпълнение”, чиято 

оценка се формира чрез директно отчитане и присъждане на точки, показва, че в общия 
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случай кандидат-изпълнителите предлагат минимално възможния срок с цел да им бъде 

гарантирана максимална оценка по този показател.  

Успоредно със срока за изпълнение следва да се разглеждат и сроковете съгласно 

подклауза 5.2 а „Проектиране от Изпълнителя” от Специфичните условия на договора 

за: 

- Одобрение/отхвърляне от страна на Възложителя на предложените от избрания 

вече Изпълнител проекти за съответен Подобект – до 15 дни, 

- Извършване на оценка за съответствие на проектите организирана от 

Възложителя  – 15 дни, 

- Организирано от Изпълнителя изпълнение на всички процедури по одобряване 

и съгласуване на инвестиционните проекти, 

- Организирано от Възложителя издаване на разрешение за строеж или 

получаване на допълнение към вече налично разрешение за строеж за 

съответната част от обекта – 15 дни. 

Към горното следва да се отчете и обстоятелството, че присъстващите два зимни 

периода в срока за изпълнение ще наложат известни ограничения при изпълнение на 

част от строителните работи.  

С оглед на гореизложеното, безспорно е, че постигането на предложения срок за 

изпълнение е въпрос главно на добрата организация на Изпълнителя. 

Като препоръка към Възложителя при провеждане на бъдещи процедури от 

сходно естество, независимият наблюдател изразява становище този показател за 

оценка на техническото предложение да отпадне. При отсъствие в общия случай на 

съревнование между кандидатите, вероятно би било по-удачно срокът да бъде 

предварително определен от Възложителя и респективно заложен в тръжната 

документация. 

 

III. НАБЛЮДЕНИЕ НА РАБОТАТА НА ОЦЕНИТЕЛНАТА КОМИСИЯ  

На 31 октомври  2012 година в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура”, бул. 

„Македония” № 3, ет. 7, стая 702 се проведе открито  заседание на комисията за оценка 

на офертите на кандидатите в ограничена процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект 
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„Автомагистрала „Струма” ЛОТ 2, участък Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до 

км 359+000. 

На заседанието, в качеството си на независими наблюдатели, присъстваха 

експерти на Асоциация „Прозрачност без граници”  

Наблюдението на работата на комисията за оценка на офертите на кандидатите бе 

извършено в съответствие с разпоредбите на Закона за обществените поръчки и въз 

основа на споразумение за сътрудничество между Transparency International – България 

и МРРБ, което е принципал на възложителя АПИ. 

На откриването на заседанието присъстваха председателят на Управителния съвет 

на Агенция „Пътна инфраструктура” г-н Лазар Лазаров, както и журналисти от водещи 

национални печатни и електронни медии . 

Отваряне на офертите 

Комисията за оценка на офертите беше председателствана от Благородна 

Йорданова, началник на  отдел в дирекция ОППО в АПИ, а нейни членове бяха 

представители на следните отдели и институции: дирекция ЦИПТНЕНС към АПИ,  

дирекция ОППО към АПИ, дирекция „Финанси на реалния сектор“ към Министерство 

на финансите, дирекция „Правна“ към МС и дирекция „Финанси на реалния сектор“ 

към МФ.  

Въз основа на извършения предварителен подбор са изпратени покани за 

представяне на оферти до осем кандидати, като един от тях - „Страбаг“ АГ, гр. Шпитал 

анд дер Драу, Австрия не е представил оферта за участие в процедурата. 

След протоколиране на присъстващите представители на фирмите-участници и 

наблюдателите, комисията пристъпи към отваряне на пакетите с оферти на 

кандидатите.  

Председателят на комисията отвори пликовете по реда на постъпване на 

офертите, като удостоверяваше наличието на три отделна запечатани плика във всяка 

оферта. Пликове №3, които съдържат ценовите оферти на кандидатите бяха предадени 

за подпис от всички членове на комисията, както и от представители на кандидатите. 

Кандидатите са, както следва: 

КАНДИДАТ № 1: Гражданско дружество  ”ДМХ”, гр. София („Доуш Иншаат 

ве Тиджарет” АД, гр. Истанбул, Турция, „НПО Мостовик” ООД, гр. Омск, Русия, 
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„Хидрострой” АД, гр. Варна, България), с постъпила оферта на 29.10.2012 г. в 12:49 

часа. 

В пакетираната оферта на кандидата бе установено наличието на 3 самостоятелни 

пакета: 1) списък на документи и приложения, 2) техническо предложение; 3) ценова 

оферта. 

При първоначалния преглед комисията не установи липса на документи, описани 

в списъка с предоставените документи, или други явни нередности в документацията. 

КАНДИДАТ № 2: „Джей Енд Пи – Авакс” АД, гр. Атина, Гърция, с постъпила 

оферта на на 29.10.2012 г. в 13:38 часа. 

В пакетираната оферта на кандидата бе установено наличието на 3 самостоятелни 

пакета: 1) списък на документи и приложения, 2) техническо предложение; 3) ценова 

оферта. 

При първоначалния преглед комисията установи, че Плик №3 – „Предлагана 

цена“, който съдържа ценовото предложение на кандидата е прозрачен. Поради това 

обстоятелство останалите пликове от офертата на кандидата не бяха отворени, а самият 

кандидат бе отстранен от процедурата. 

КАНДИДАТ № 3: Консорциум „Струма – Лот 2“, гр. София, с постъпила 

оферта на 29.10.2012 г. в 14:30 часа.  

В пакетираната оферта на кандидата бе установено наличието на 3 самостоятелни 

пакета: 1) списък на документи и приложения, 2) техническо предложение; 3) ценова 

оферта. 

При първоначалния преглед на Плик №1 бе установено наличие на превод на 

Протокол от 9 октомври от заседание на Съвета на директорите на „Импреза“ АД, гр. 

Рим, в който е отразено решение за участие на дружеството в търга обявен от АПИ за 

избор на изпълнител за „Допълнително проектиране и строителство на обект 

„Автомагистрала „Струма” ЛОТ 2, участък Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до 

км 359+000“. Предвид разминаването с разглежданата ограничена процедура бе решено 

кандидатът да представи протокол на Съвета на директорите, отразяващ решението им 

за участие в настоящата процедура.   

КАНДИДАТ № 4: „Актор” АСД, гр. Атина, Гърция, с постъпила оферта на 

29.10.2012 г. в 15:41 часа. 
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В пакетираната оферта на кандидата бе установено наличието на 3 самостоятелни 

пакета: 1) списък на документи и приложения, 2) техническо предложение; 3) ценова 

оферта. 

При първоначалния преглед комисията не установи липса на документи, описани 

в списъка с предоставените документи, или други явни нередности в документацията. 

КАНДИДАТ № 5: Съвместно предприятие „Тодини – Салини“, гр. Рим, 

Италия, с постъпила оферта на  29.10.2012 г. в 16:07 часа.  

В пакетираната оферта на кандидата бе установено наличието на 3 самостоятелни 

пакета: 1) списък на документи и приложения, 2) техническо предложение; 3) ценова 

оферта. 

При първоначалния преглед комисията не установи липса на документи, описани 

в списъка с предоставените документи, или други явни нередности в документацията. 

КАНДИДАТ № 6: Обединение „Струма 2012”, гр. София, с постъпила оферта 

на 29.10 2012 г. в 16:21 часа. 

В пакетираната оферта на кандидата бе установено наличието на 3 самостоятелни 

пакета: 1) списък на документи и приложения, 2) техническо предложение; 3) ценова 

оферта. 

При първоначалния преглед на Плик №3 комисията се усъмни относно 

непрозрачността му (бял плик), но установи, че в пликът е поставен бял лист, който 

закрива офертата.   

Не беше установена липса на документи, описани в списъка с предоставените 

документи, или други явни нередности в документацията. 

КАНДИДАТ № 7: Обединение „ОХЛ – Трейс – Струма II”, гр. София, с 

постъпила оферта на 29.10.2012 г. в 16:27 часа. 

В пакетираната оферта на кандидата бе установено наличието на 3 самостоятелни 

пакета: 1) списък на документи и приложения, 2) техническо предложение; 3) ценова 

оферта. 

При първоначалния преглед комисията не установи липса на документи, описани 

в списъка с предоставените документи, или други явни нередности в документацията. 

С отварянето на офертите на 7-те кандидати приключи публичното заседание на 

комисията. Председателят на комисията обяви, че всички участници ще бъдат 
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уведомени за часа, датата и мястото на заседанието, на което ще бъдат отворени 

ценовите оферти. Пликовете с надпис „Предлагана цена“ бяха предадени на 

председателя на комисията за съхранение в каса.  

Представителят на „Джей Енд Пи – Авакс” АД възрази срещу отстраняването на 

офертата им, но беше информиран да го направи по реда на ЗОП.  

Наблюдението на заседанието, на което назначената от възложителя комисия 

отвори заявленията на кандидатите в наблюдаваната ОП показа, че същото беше 

проведено в пълно съответствие с принципите на публичност и прозрачност. 

Открито  заседание на комисията за отваряне на ценовите оферти на кандидатите 

в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Определяне на 

изпълнител за проектиране и строителство на обект „Автомагистрала „Струма” ЛОТ 2, 

участък Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+000 се проведе на 10 

декември  2012 година от 11.00 часа в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура”, 

бул. „Македония” № 3, ет. 7, стая 702.  

На заседанието, в качеството си на независими наблюдатели, отново присъстваха 

експерти на Асоциация „Прозрачност без граници”. 

На откриването на заседанието присъстваха министърът на Регионалното 

развитие и благоустройството г-жа Лиляна Павлова, председателят на Управителния 

съвет на Агенция „Пътна инфраструктура” г-н Лазар Лазаров, както и журналисти от 

водещи национални печатни и електронни медии. 

Състав на комисията за оценка на офертите 

Комисията за оценка на офертите беше председателствана от началникът на 

дирекция ОППО в АПИ г-жа Благородна Йорданова, а нейни членове бяха 

представители на следните отдели и институции: дирекция ЦИПТНЕНС към АПИ,  

дирекция ОППО към АПИ, дирекция „Финанси на реалния сектор“ към Министерство 

на финансите, дирекция „Правна“ към МС и дирекция „Финанси на реалния сектор“ 

към МФ.  

След протоколиране на присъстващите представители на фирмите-участници и 

наблюдателите, Председателят на комисията пристъпи към обявяване на оценките на 

техническите оферти на кандидатите и към отваряне на ценовите им оферти, както 

следва:  
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КАНДИДАТ № 1: Гражданско дружество  ”ДМХ”, гр. София („Доуш Иншаат 

ве Тиджарет” АД, гр. Истанбул, Турция, „НПО Мостовик” ООД, гр. Омск, Русия, 

„Хидрострой” АД, гр. Варна, България): 

Техническо предложение:  5 точки (при максимален брой 35 т.); 

Срок за изпълнение: 22 месеца - 15 точки (при максимален брой 15   т.); 

Цена за изпълнение на поръчката: 304 969 304,00 лв. без ДДС (при максимум 

50 точки); 

КАНДИДАТ № 3: Консорциум „Струма – Лот 2“, гр. София, („Импреза” АД, 

гр. Рим, Италия, „ГБС Инфраструктурно строителство” АД, гр. София, България, 

„Пътстрой – 92” АД, гр. София, България) 

Техническо предложение:  35 точки (при максимален брой 35 т.); 

Срок за изпълнение: 22 месеца - 15 точки (при максимален брой 15   т.); 

Цена за изпълнение на поръчката: 298 935 000 лв. без ДДС (при максимум 50 

точки). 

КАНДИДАТ № 6: Обединение „Струма 2012”, гр. София, („Трейс Груп Холд” 

АД, гр. София, България, „Обраскон Уарте Лаин” С.А, гр. Мадрид, Испания)   

Техническо предложение:  26 точки (при максимален брой 35 т.); 

Срок за изпълнение: 22 месеца - 15 точки (при максимален брой 15   т.); 

Цена за изпълнение на поръчката: 354 648 485, 30 лв. без ДДС (при максимум 

50 точки). 

 

С отварянето на офертите на тримата кандидати приключи публичното заседание 

на комисията. Председателят на комисията обяви, че всички заинтересовани страни ще 

бъдат уведомени своевременно след приключване на оценяването на офертите. 

Наблюдението на заседанието, на което назначената от възложителя комисия отвори 

заявленията на кандидатите в наблюдаваната ОП показа, че същото беше проведено в 

пълно съответствие с принципите на публичност и прозрачност. 

 

IV. ОЦЕНКА НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Във връзка с провеждането на втория етап на процедурата по възлагане на 

обществената поръчка по  проектиране и строителство на Лот 2 от Автомагистрала 
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„Струма”, участък „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до км 359+000, на 

представителите на Асоциация „Прозрачност без граници” бе осигурена възможност за 

общ преглед на основната документация, свързана с възлагането на обществената 

поръчка. Бяха прегледани следните материали: 

 Решение № 112/16.08.2012 г. на УС на АПИ за предварителен подбор на 8-те 

участника, към които следва да бъде отправена покана за участие във втората 

фаза на процедурата; 

 Решение № 143/20.12.2012 г. на УС на АПИ за избор на изпълнител за 

проектиране и строителство на Лот 2 от автомагистрала „Струма”; 

 Доклади от Комисията до УС на АПИ относно необходимостта от удължаване 

на срока на работа на комисията поради значителния обем от документация, 

която следва да бъде оценена; 

 Кореспонденция от „Джей Енд Пи – Авакс” АД и Агенция  „Пътна 

инфраструктура” относно решението на комисията за отстраняване на 

участника поради представяне на ценова оферта в прозрачен плик; 

 Протокол № 2/03.07.2012 г. от работата на оценителната комисия – І фаза, 

поценка и подбор на кандидатите, които могат да продължат участие във ІІ 

фаза от процедурата; 

 Уведомителни писма до селектираните 8 кандидати от 25.10.2012 г.  – покана 

за заседанието на 31.10.2012 г. за отваряне на ценовите оферти; 

 Писма до кандидати, поискали копие от протокол № 2 от работата на 

оценителната комисия; 

 Заповед РД-11-475/04.05.2012 г. за назначаване на членове на комисията за 

оценка; 

 Кореспонденция между участниците в процедурата и възложителя; 

 Официалните данни за кореспонденция с участниците; 

 Присъствен лист от заседание на комисията от 4 май 2012 г.; 

 Декларации по чл. 35 от ЗОП за конфликт на интереси на членовете на 

комисията; 
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 Кореспонденция между АПИ и УО на Оперативна програма „Транспорт” – в т. 

ч. и писмо от Ивайло Московски, министър на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията – основно съгласуване на Решение и Обявление за 

откриване на процедурата по обществената поръчка (изх. № 04-

25.111/24.02.2012 г. 

 Тръжна документация за I и II фаза на процедурата; 

 Покана до участника, избран за изпълнение на обществената поръчка за 

проектиране и строителство на лот 2 от автомагистрала „Струма” (изх. № 53-

00.179/08.01.2013 г.; 

 Покана до Асоциация „Прозрачност без граници” от 02.05.2012 г. относно 

отваряне на ценовите оферти на участниците в І фаза за процедурата; 

 Доклад № 93-01-8645/19.12.2012 г. на Благородна Йорданова, председател на 

Комисията по процедурата, относно провеждане на ограничена процедура за 

определяна на изпълнител на обществената поръчка за проектиране и 

строителство на лот 2 на автомагистрала „Струма”; 

 Уведомителни писма до участниците с решение за класиране на изпълнител 

(изх.  № 19817/20.12.2012 г.); 

 Протокол на УС № 5376/12 относно Одобряване на Доклада на назначената от 

възложителя комисия по провеждане на процедурата; 

 Протокол на УС № 4423/12 от 16.08.2012 г. – решение за пристъпване към ІІ 

фаза на процедурата и одобряване на документацията за участие в тази фаза; 

 Протокол №1/31.10.2012 г. на Комисията по процедурата за отваряне на 

офертите на кандидатите; 

 Протокол №2/19.11.2012 г. на Комисията по процедурата за разглеждане и 

оценяване на техническите предложения на кандидатите заедно с Приложение 

№1 към него, съдържащо оценителен лист; 

 Протокол №3/10.12.2012 г. на Комисията по процедурата за отваряне, 

разглеждане и оценяване на ценовите оферти на кандидатите; 

 Решение № 143/20.12.2012 г. за избор на изпълнител на обществената поръчка 

за проектиране и строителство на лот 2 на автомагистрала „Струма”. 
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  Анализът на документите по провеждането на втория етап на процедурата по 

възлагане на обществената поръчка по  проектиране и строителство на Лот 2 от 

Автомагистрала „Струма”, участък „Дупница – Благоевград” не установи отклонения 

от правилата на ЗОП и от принципите на публичност, прозрачност и недопускане на 

дискриминация. 

По-специално внимание беше обърнато на следните документи: 

 Протокол №1/31.10.2012 г. на Комисията по процедурата за отваряне на 

офертите на кандидатите; 

 Протокол №2/19.11.2012 г. на Комисията по процедурата за разглеждане и 

оценяване на техническите предложения на кандидатите заедно с Приложение 

№1 към него, съдържащо оценителен лист; 

 Протокол №3/10.12.2012 г. на Комисията по процедурата за отваряне, 

разглеждане и оценяване на ценовите оферти на кандидатите; 

 Решение № 143/20.12.2012 г. на инж. Лазаров, Председател на УС на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ за избор на изпълнител на обществената поръчка за 

проектиране и строителство на лот 2 на автомагистрала „Струма”. 

С Решение №143/20.12.2012 г. са допуснати до класиране трима участници, които 

са класирани както следва: 

1. Първо място – Консорциум „Струма – Лот 2“ с общ брой точки – 100; 

2. Второ място – Обединение 4ОХЛ – Трейс –Струма2“ с общ брой точки – 83.15; 

3. Трето място – Гражданско дружество „ДМХ“ с общ брой точки – 68.22. 

За Изпълнител е определен класираният на първо място участник Консорциум 

„Струма – Лот 2“. 

От участие в Процедурата, на основание чл. 69,ал. 1,т. 3 от ЗОП, са отстранени 

следните участници: 

1. „Джей енд пи  Авакс“ АД, Гърция; 

2. „Актор“ АД (Гърция); 

3. Съвместно предприятие „Тодини-Салини“ (Италия); 

4. Обединение „Струма 2012“ (София). 
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Единственият конфликтен момент на този етап беше неотварянето на ценовата 

оферта, съответно недопускането до участие в класирането на кандидата „Джей енд пи  

Авакс“ АД, Гърция, поради констатирането на прозрачност на плик №3 „Предлагана 

цена“. Прозрачността на плик №3 беше констатирана не само от членовете на 

Комисията по процедурата, но и от представителите на останалите участници, както и 

от представителя на независимия наблюдател „Прозрачност без граници“, присъствали 

на откритото заседание за отваряне на офертите (Протокол №1/31.10.2012 г.).  

За да отстрани кандидата Комисията по процедурата се е позовала на нарушение 

на чл.57,ал.2 от ЗОП, според който пликът, в който се поставя офертата съдържа три 

отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 

1. плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите, 

изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14, отнасящи се 

до критериите за подбор на участниците или кандидатите; 

2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се 

поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, свързани с изпълнението на 

поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в 

документацията изисквания; 

3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на 

участника. 

В случая позоваването на чл. 57,ал. 2 от ЗОП не е съвсем прецизно от страна на 

Комисията на възложителя, доколкото в случая става въпрос за ограничена процедура 

по глава 6 от ЗОП, която съдържа изрични разпоредби по въпроса, а именно чл. 82,ал. 1 

и ал.2 от ЗОП, според които: 

(1) Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик по реда на чл. 57, ал. 1, 4 - 6. 

(2) Пликът по ал. 1 съдържа два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, 

както следва: 

1. плик № 1 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят 

документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно 

избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;  

2. плик № 2 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на 

участника. 
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Доколкото обаче посочените разпоредби на чл. 57 и чл. 83 от ЗОП са в един и 

същ смисъл, а именно, че ценовата оферта следва да бъде поставена в запечатан, 

непрозрачен и надписан плик, то посочената неточност в протокола на Комисията не е 

съществена и не променя правилността на взетото от нея решение. 

Освен това и самият възложител в одобрената документация също е поставил 

изрично такова изискване в т.2.2 от глава IX „Съдържание на офертата“ – приложените 

в офертата на всеки кандидат пликове следва да са запечатани, непрозрачни и 

надписани.  

Въпреки че кандидата „Джей енд пи  Авакс“ АД, Гърция е изразил своето 

несъгласие с неотварянето на ценовата му оферта, обективирано в Искане с вх. №53-00-

18031/27.11.2012 г., той впоследствие не е обжалвал Решение № 143/20.12.2012 г. за 

избор на изпълнител на обществената поръчка за проектиране и строителство на лот 2 

на автомагистрала „Струма”. 

В тази връзка следва да се отбележи, че и никой от останалите класирани, 

респективно отстранени участници в процедурата не е обжалвал Решението за 

класиране, което води до предположението, че те също намират проведената процедура 

за законосъобразна или най-малкото, че липсват съществени процесуални нарушения, 

които да водят до опорочаване на крайното решение на възложителя за определяне на 

изпълнител. 

С оглед на гореизложеното считаме, че провеждането на втория етап на 

процедурата по възлагане на обществената поръчка по  проектиране и строителство на 

Лот 2 от Автомагистрала „Струма”, участък „Дупница – Благоевград” от км 322+000 до 

км 359+000 е осъществено в съответствие с правилата на ЗОП и на принципите на 

публичност, прозрачност и недопускане на дискриминация. 

 

V. ДОСТЪП НА НЕЗАВИСИМИЯ НАБЛЮДАТЕЛ ДО 

ДОКУМЕНТАЦИЯТА ОТ ТРЪЖНАТА ПРОЦЕДУРА. АНАЛИЗ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ  

В края на м.януари 2013 г., след приключване на ограничената процедура за 

възлагане на обществената поръчка за определяне на изпълнител за проектирането и 

строителството на Лот 2 от Автомагистрала „Струма”, Възложителят (АПИ) 

предостави на Асоциация „Прозрачност без граници” достъп до следните основни 
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документи, създадени в хода на втория етап (подаване на оферти и избор на 

Изпълнител) от процедурата: 

1. Копие от Заповед № РД-11-1281 от 31/10/2012 г. на Председателя на УС на 

АПИ,   която изменя и допълва Заповед № РД-11-475 от 04/05/2012 г. и  

Заповед № РД-11-534 от 16/05/2012 г. на Председателя на УС на АПИ, и 

регламентира работата на комисията на Възложителя по  втория етап от 

процедурата; 

2. Копие от Протокол №1 от 31/10/2012 г. от заседание на комисията – отваряне 

на внесените при Възложителя оферти, приемане на работна програма от 

комисията, разглеждане на офертите с оглед преценка на основанията за 

отстраняване от участие и съответно допускане до по-нататъшно участие, в т.ч. 

юридическа и финансова проверка за установяване на пълнотата и 

съответствието на офертите с техническите изисквания и техническа проверка 

за установяване на техническите възможности и квалификация на участниците 

с оглед пълнота и съответствие с тръжните изисквания – пълнота и 

съответствие на представените документи; 

3. Копие от Протокол №2 от 19/11/2012 г. от заседание на комисията – коментар 

по допълнително представени документи, юридическа, финансова и техническа 

проверка на съответствието на документите приложени към офертите за 

участие, оценяване на офертите по показатели „Техническо предложение” и 

„Срок за изпълнение”;  

4. Копие от Заповед № РД-11-1456 от 30/11/2012 г. на Председателя на УС на 

АПИ за удължаване на срока за работа на комисията до 15/12/2012 г.; 

5. Копие от Протокол №3 от 10/12/2012 г. от заседание на комисията – отваряне 

на ценовите оферти на допуснатите кандидати, класиране на офертите; 

6. Копие от Доклад от 10/12/2012 г. на външен консултант по смисъла на чл.20а, 

ал.2, т.2 от ЗОП; 

7. Копие от писмо за съгласуване на протоколите от работата на комисията от 

17/12/2012 г. от Министъра на ТИТС на основание осъществен предварителен 

контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или 

частично със средства от европейски фондове; 
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8. Копие от Протокол №5376/12 от 20/12/2012 г. от заседание на УС на АПИ , с 

който се одобряват Протоколи №№ 1, 2 и 3 от работата на комисията; 

9. Копие от Решение №143 от 20/12/2012 г. на Председателя на УС на АПИ за 

обявяване резултатите от извършената оценка на допуснатите оферти, 

определяне на изпълнител и детайли по отстраняването на участници; 

10. Копие от писмо № 53-00-19817 от 20/12/2012 г. на АПИ, с което 

решението по горната точка се изпраща на кандидатите – участници във 

втората част на процедурата; 

11. Копие от покана към класирания кандидат с най-висок брой точки за 

представяне на необходимите документи за сключване на договор; 

12. Копие от присъствени листове и друга кореспонденция. 

 

Както е записано в Протокол №1 от 31/10/2012 г. на тръжната комисия, от 

поканените осем броя кандидати един кандидат – „Страбаг” АГ, Австрия не е 

депозирал оферта, а при отваряне на офертите останалите кандидати е установено, че 

съдържащия се в плика с офертата Плик №3 – „Предлагана цена” на кандидата „Джей 

Енд Пи – Авакс” АД, Гърция е прозрачен и по тази причина останалите пликове от тази 

оферта не са отворени и кандидата е предложен за отстраняване от по-нататъшно 

участие в процедурата. Един от оферентите Консорциум „Струма – Лот 2”, София е  

поканен да представи допълнителен документ във връзка с процедурата. 

Протокол №2 на комисията е от 19/11/2012 г. Комисията е извършила юридическа 

и техническа проверка на останалите шест оферти. На етап проверка на техническото 

предложение на оферентите поради неотговаряне на предложенията на изискванията на 

Възложителя, още трима кандидати – „Актор” АСД, Гърция, „Тодини – Салини”, 

Италия и Обединение „Струма 2012”, София са предложени за отстраняване.  

Комисията е допуснала до по-нататъшно разглеждане на офертите следните 

кандидати: Гражданско дружество „ДМХ”, София, Консорциум „Струма – Лот 2”, 

София и Обединение „ОХЛ – Трейс – Струма II”, София. Резултатите от отварянето на 

ценовите предложения на оферентите, както и последващата оценка по показател 

„Предложена цена”, и класиране на участниците са отразени в Протокол №3 на 

комисията от 10/12/2012 г. 
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С Решение №143 от 20/12/2012 г. на Председателя на Управителния съвет на 

Агенция „Пътна инфраструктура” е обявено класирането на участниците в 

процедурата, определен е изпълнител на обществената поръчка - Консорциум „Струма 

– Лот 2”, София и са отстранени от участие в процедурата кандидатите, както бяха 

посочени по-горе. 

В заключение следва да се посочи, че на основание анализа на тръжните 

документи и видно от създадената в хода на процедурата документация Възложителят е 

следвал точно определения от закона ред.  

Въпреки това вероятно би било целесъобразно той да анализира хода и 

резултатите от тръжната процедура предвид обстоятелството, че от първоначални 15 

броя кандидати, съставлявани от пътностроителни фирми, голяма част от които 

доказали своите възможности и опит в пътното строителство в страната, в последния 

етап на процедурата се стига до отваряне на финансовите оферти на само трима 

кандидати.  

 

VI. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

В заключение следва да се посочи, че направеният анализ на провеждането на 

втория етап на процедурата по възлагане на обществената поръчка по  проектиране и 

строителство на Лот 2 от Автомагистрала „Струма”, участък „Дупница – Благоевград” 

от км 322+000 до км 359+000 показва, че тя е осъществена в съответствие с правилата 

на ЗОП и на принципите на публичност, прозрачност и недопускане на дискриминация. 

Следва да се отбележи, че наблюдението на заседанията на Комисията за оценка 

на офертите в наблюдаваната ОП показа, че същите са проведени в пълно съответствие 

с принципите на публичност и прозрачност. 

С оглед на продължителността на процедурата обаче (десет календарни месеца – 

от издаване на решение за откриване на 24/02/2012 г. до издаване на решение за 

резултатите от процедурата – на 20/12/2012 г.), вероятно би било целесъобразно 

Възложителят да потърси начин за скъсяване на срока за провеждане на тръжни 

процедури, тъй като подобни срокове водят до необосновано завишаване на разходите 

за участие на кандидатите.  

Като препоръка към формирането на критериите за оценка на тръжната 

документация, Наблюдателят счита че би било целесъобразно при провеждане на 
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бъдещи процедури за строителни обекти от подобно естество, Възложителят да обърне 

повече внимание на следните компоненти: 

1. При  „разделение” на Обекта и формиране на Етапи следва да бъде  обърнато 

повече внимание на обвързаността на реално заложените в графика и изпълнявани на 

Обекта строителни работи с паричния поток, както и да бъде анализирана 

възможността за поставяне на изисквания, които да обвържат определени основни 

достигнати нива на строителните работи като цяло или на определени подобекти с 

конкретен, изискван от Възложителя, срок. Във втория случай това вероятно би 

позволило по-ранно планирано въвеждане в експлоатация на определени от 

Възложителя подучастъци от Обекта. 

2. Дефиниране на конкретни изисквания съгласно спецификата на дадения обект – 

в зависимост от особеностите на обекта, в т.ч. основни елементи/ параметри от него, 

следва да се търсят конкретни критерии, които кандидатите да защитят и развият в 

предложението си. Това би позволило по-пълно съответствие с изискванията на 

Възложителя и постигане на максимално полезен резултат от изпълнението на 

възложената дейност. 

3. С особено внимание следва да се използва показателя „Срок за изпълнение“. 

Практиката от наблюдение на други процедури показва, че този показател често се 

използва от кандидатите, за да получат допълнителен брой точки в офертите и при 

равни други условия да получат предимство. Често това води до офериране на 

нереалистични срокове за изпълнение на дейността, а впоследствие – до опити за 

предоговаряне на условията за изпълнение на сключения договор или до некачествено 

изпълнение. При отсъствие в общия случай на съревнование между кандидатите, 

вероятно би било по-удачно срокът да бъде предварително определен от Възложителя и 

респективно – заложен в тръжната документация.  

 

 

 


