
 

  МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО 

 

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

Подписаният по-долу Божидар Йотов, в качеството ми на Председател на 
Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура", с адрес: гр. София 1606, бул. 
"Македония" № 3, постановявам настоящото Решение в изпълнение на Решение № 
179/11.08.2010 г. на Председателя на УС на АПИ за откриване на процедура за 
провеждане на международен търг в изпълнение на Финансов договор Р № 24.083 от 
27.08.207 г. между Република България и Европейската инвестиционна банка, 
ратифициран на 09.11.2007 г. от 40-то Народно събрание /ДВ 95 от 20.11.2007 г./, обн. в 
ДВ бр. 35 от 02.04.2008 г., и Заповед № РД-21-116 от 08.10.2010 г. на Председателя на 
Управителния съвет на АПИ, издадена в качеството на възложител за провеждане на 
търг за определяне на изпълнител за рехабилитация на обект: Лот № 25, Пътен възел 
„Бургас - Средец - Созопол" при км 241+600 на Път 1-9 от Проект „България -Транзитни 
Пътища V" и след запознаване с представените ми протоколи от заседанията на 
Процедурната комисия, а именно - Протокол № 1 от 08.10.2010 г., Протокол № 2 от 
08.10.2010 г., Протокол № 3 от 18.10.2010 г., Протокол № 4 от 22.10.2010 г. и Протокол № 
5 от 29.10.2010 г., както и останалата процедурна документация, ведно с офертите на 
оферентите. 

Решението се постановява при следните фактически и правни основания: 

В резултат на подробно разглеждане на протоколите от работата на 
процедурната комисия, приемам направените от същата фактически констатации, а 
именно: 

Подадени са оферти от следните 9 /девет/ оферента, изброени по реда на 
тяхното подаване: 

Оферент 1 - "ХИДРОСТРОЙ" АД; 

Оферент 2 - ДЗЗД „ТРАНС ИНЖСТРОЙ - ВАРНА"; 

Оферент 3 - „СТРАБАГ" АГ; 

Оферент 4 - „ХОЛДИНГ ПЪТИЩА" АД; 

Оферент 5 - СДРУЖЕНИЕ ДЗЗД „ПЪТЕН ВЪЗЕЛ БУРГАС"; 

Оферент 6 - СДРУЖЕНИЕ „БУРГАС 2010"; 

Оферент 7 - СДРУЖЕНИЕ „ЕСТАКАДА 2010"; 

Оферент 8 - СДРУЖЕНИЕ „БСС"; 

Оферент 9 - ОБЕДИНЕНИЕ „ГЛАВБУЛГАРСТРОЙ - БУРГАС" 

Видно от направената проверка на документите, съдържащи се в офертите с 
оглед установяване на пълнотата и съответствието на офертите с тръжните документи е 
установено, че няма несъответствие с изискванията тръжните условия. Комисията, счита 
че всички оференти отговарят на условията за приемливи оференти и на условията за 
квалификация на оферентите. С оглед на това офертите покриват всички изисквания на 
тръжните документи без съществени отклонения. Въз основа на тези констатации, 
комисията е пристъпила към оценяване и сравняване на офертите. 

Извършена е аритметична проверка и техническа оценка на офертите. С 
най-ниска предложена цена е офертата на Оферент 1 - „ХИДРОСТРОЙ" АД 

1606 София, бул. "Македония" №3, тел.: 02/91 73 248, 02/91 73 246; факс 02/ 986 6958, 02/ 988 8132 



 

При извършената оценка и сравняване, въз основа на писмените доказателства, 

съдържащи се в офертите и при точното спазване на клаузите от тръжните условия, 

Процедурната комисия обосновано е предложила изпълнението на договора за 

рехабилитация на обект: Лот 25 - Пътен възел „Бургас - Средец -Созопол" при км 

241+600 на Път 1-9 от Проект „България - Транзитни пътища V" да бъде възложено на 

Оферент 1 - „ХИДРОСТРОЙ" АД. 

Като приех, че действията на комисията са правилни и, че са обсъдени всички 

факти и обстоятелства свързани с разглеждането и сравняването на офертите, 
 

ОПРЕДЕЛЯМ 

за изпълнител на рехабилитацията на обект: Лот № 25, Пътен възел „Бургас - Средец - 
Созопол" при км 241+600 на Път 1-9 от Проект „България - Транзитни Пътища V" 

Оферент 1 - "ХИДРОСТРОЙ" АД. 

На основание чл. 145 от Административнопроцесуалния кодекс настоящото 
решение може да бъде оспорено по отношение на неговата законосъобразност пред 
Административен съд - София град в 14- дневен срок от съобщаването му. 

На основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, настоящото 
решение да бъде изпратено до всички участници в проведения търг за рехабилитация 
на обект: Лот 25 - Пътен възел „Бургас - Средец - Созопол" при км 241+600 на Път 1-9 
от Проект „България - Транзитни пътища V", в тридневен срок от издаването му. 

Божидар Йотов:   п.  

Председател; на Управителния съвет 
На Агенция Пътна инфраструктура" 


