
СТАНОВИЩЕ, относно доклад на АОП № ПК-ТТИ-10 за законосъобразност на  
открита процедура с предмет:  

„Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“Лот 3.1“ 
 

 
 
1. По отношение на констатацията за частично освобождаване на гаранцията за 

изпълнение на поръчката съгласно чл. 63, ал. 2 от ЗОП възложителят счита, че предметът 
на обществената поръчка не попада в приложното поле на разпоредбата. Цитираният 
член от ЗОП предполага, да е предвидено частично освобождаване на изискуемата 
гаранция за изпълнение на договора, когато договорът за обществена поръчка се 
изпълнява на етапи, като Възложителят включва в проекта на договор клауза за частично 
освобождаване на гаранцията, съответно на изпълнените етапи от поръчката. В 
настоящия случай няма основание за частично освобождаване на гаранцията за добро 
изпълнение, тъй като не е предвидено изпълнението на поръчката на отделни етапи. 
Констатацията на АОП е съобразена с информацията, върху която е извършен 
предварителен контрол на първия етап от настоящата ограничена процедура. Във втория 
етап на ограничената процедура Възложителят ще предостави образец на банкова 
гаранция за добро изпълнение. Подробни указания за условията за освобождаване на 
гаранцията за добро изпълнение са дадени в договора, част от документацията за първи 
етап от процедурата. Възложителят коректно е записал, че валидността на банковата 
гаранция за изпълнение трябва да бъде 1890 дни, което е съвкупност от срока за 
изпълнение на строителството и предвидения срок за съобщаване на дефекти. 

2. Чрез решение за промяна възложителят променя изискването в т. III.2.3 дясна 
колона от обявлението, с което намалява изискванията относно изпълнението от 
кандидата на строителство, реконструкция или рехабилитация на автомагистрали или 
пътища с обща дължина от 20 км на 15 км. Това намаление е предвид обстоятелствата, 
че Лот 3.1 на автомагистрала „Струма“ е с дължина от 12,6 км, но е предвидено да се 
извърши и изместване (т.е. ново строителство) на съществуващия първокласен път І-1 с 
дължина от 2,5 км. С решението за промяна възложителят се съобразява с констатацията 
на АОП, отразява я в документацията на първия етап от ограничената процедура в 
съответствие с чл. 25, ал. 5 от ЗОП. 

3. В обявлението е посочено изискване кандидатът да е извършил строителство 
на мостови съоръжения с единичен отвор над 17 м с обща площ от не по-малко от 20 000 
кв. м. Единичните отвори на мостовите съоръжения в проекта са 20 м, а общата им 
дължина е 850 м. Габаритът (ширината) на автомагистралата е 29 м. Това означава, че в 
проекта са предвидени мостови съоръжения с единичен отвор над 17 м с обща площ от 
24 650 кв. м. Тази стойност значително надвишава стойността в поставеното изискване. 
Видно от техническите показатели изискването на възложителя е в пълно съответствие 
с чл. 25, ал. 5 от ЗОП. 


