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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  II::  ООББЩЩИИ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  
 

1. ВВЪЪЗЗЛЛООЖЖИИТТЕЕЛЛ  

Възложител на настоящата обществена поръчка e „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, 
представлявано от изпълнителния директор, който е възложител по смисъла на чл.5 от ЗОП. 
Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена 
поръчка, с което одобрява обявлението за поръчката и документацията. Процедурата се 
открива на основание чл.73, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП. 
 

Име на Проекта: ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА 
МЕТРОЛИНИЯ, ВТОРИ ЕТАП –  
ОТ КМ 11+966,34/11+941,33/ ДО  КМ 15+749,00 С ЧЕТИРИ 
МЕТРОСТАНЦИИ 

 
Име на Управляващият орган: Министерство на транспорта – Дирекция „Координация            

на програми и проекти” 
Име на бенефициента:             Столична Община – “Метрополитен”ЕАД 

 
 

1.1 ФИНАНСИРАНЕ 
Поръчката се финансира със средства от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР),  
Оперативна  програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020. Проект за 
разширение на метрото в София, трета метролиния  - втори етап и местно съфинансиране.  
 
11..22..  ППРРООГГННООЗЗННАА  ССТТООЙЙННООССТТ на обществената поръчка: Общата прогнозна стойност 
на поръчката е 178 000 000,00 /сто седемдесет и осем милиона / лв. без ДДС, в т.ч. за  
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 92 000 000,00 /деветдесет и два милиона/ лв. без ДДС 
 и за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 86 000 000,00 / осемдесет и шест милиона/ лв. без ДДС  
   
11..33..  ССРРООКК  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА::  Срокът на договорите е: до 36 месеца 

 Срокът се оферира и може да е между 32 и 36 месеца.                                                              
 Всеки един от договорите влиза в сила след получаване на писмено 

потвърждение за осигурено финансиране от Възложителя до Изпълнителя. Ако договорът 
не влезе в сила в срок до три месеца след неговото подписване, всяка от страните може да 
го прекрати с едностранно волеизявление до другата страна, без да дължи обезщетение. 

 Срокът започва да тече от „Датата на започване” – датата на начало на 
изпълнението на дейностите по договора, посочена в предизвестието на Инженера до 
Изпълнителя по реда на чл.8.1 от Общите условия към Договорни условия за Технологично 
оборудване и Проектиране-Строителство. 
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11..44..  ММЯЯССТТОО  ЗЗАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕ  ННАА  ППООРРЪЪЧЧККААТТАА::    

 Място за изпълнение на поръчката: гр. София 
 

11..55..  ММИИННИИММААЛЛЕЕНН  ССРРООКК,,  ППРРЕЕЗЗ  ККООЙЙТТОО  УУЧЧААССТТННИИККЪЪТТ  ЕЕ  ООББВВЪЪРРЗЗААНН  СС  
ООФФЕЕРРТТААТТАА::  

 Офертата трябва да бъде валидна в продължение на 6 месеца от датата, която е посочена 
за дата на получаване на офертите. 
 

22..  ООППИИССААННИИЕЕ ННАА  ППРРЕЕДДММЕЕТТАА  ННАА  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННААТТАА  ППООРРЪЪЧЧККАА::  
  
22..11..  ККРРААТТККОО  ООППИИССААННИИЕЕ ННАА  ППРРЕЕДДММЕЕТТАА  ННАА  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННААТТАА  ППООРРЪЪЧЧККАА::  
Настоящата поръчка обхваща работно проектиране по всички проектни части, 
строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на 
участък от ІІІ-та метролиния, съгласно изискванията на Възложителя.  Общата дължина на 
участъка е 3805 м. По трасето се изграждат четири подземни метростанции - МС15, МС16, 
МС17 и МС18. В участъка на трасето между МС15 и МС16 е предвидена вентилационна 
уредба. В началото на участъка, в зоната на метродепо „Земляне”, метротрасето минава по 
естакада, пресича надземно р. „Владайска” и след това посредством рампа влиза в тунел. В 
Идейния проект на Възложителя изпълнението на тунела се предвижда да се извърши по 
открит способ от ул. „Овча Купел” до МС16 и по тунелен способ от МС16 до МС18. 

Обществената поръчка е  разделена на две обособени позиции: 

Първа обособена позиция - Участък от км 11+941,33 до км 14+277,56 с дължина 2336,23м 
и 2 /две/ подземни метростанции. 

Втора обособена позиция -  Участък от км 14+277,56 до км 15+749,00 с дължина 1471,44м, 
2 /две/ подземни метростанции и ж.п. спирка. 

 
22..22..  ООППИИССААННИИЕЕ ННАА  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННААТТАА  ППООРРЪЪЧЧККАА  ППОО  ООББООССООББЕЕННИИ  ППООЗЗИИЦЦИИИИ::  
Поръчката от Обособена позиция №1, съгласно проекта на Възложителя, обхваща: 
Работно проектиране по всички проектни части, строителство, доставка на необходимото 
оборудване и въвеждане в експлоатация на посочените по-долу подобекти, съгласно 
изискванията на Възложителя: 
- Метроучастък от Метродепо „Земляне” до начало МС15 – надземен при метродепото и 
постепенно преминаващ в подземен, дължина 803,95м; двупътно метротрасе, изпълнявано 
по открит способ, в неукрепен или укрепен котлован в зависимост от типа на 
конструкцията. Характерна особеност на открития участък е, че конструктивната част, 
граничеща с метродепото, от км 11+941,33 до км 12+326, която има общи конструктивни 
елементи с метродепото, се изгражда по техническата документация за депото и не е 
включена в тази обществена поръчка. 
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- МС15 – подземна, дължина 154,00м, ширина 18,40м, подходи - 3 броя, оборудвани със 
стълбища, асансьори и ескалатори; монолитна стоманобетонна конструкция, изпълнявана 
по открит способ, в укрепен с шлицови стени и анкери котлован.  
- Метроучастък от МС15 до МС16 – тунелен, с дължина 1184,98м, в т.ч. вентилационна 
уребда /ВУ/ с дължина 23,30м; монолитна стоманобетонна конструкция, изпълнявана по 
открит способ, в укрепен с шлицови стени и анкери котлован.  
- МС16 – подземна, дължина 156,20м, ширина 18,40м /21,05м в зона от 20,80м, където се 
разполага ТПС/, подходи - 6 броя, оборудвани със стълбища, асансьори и ескалатори; 
монолитна стоманобетонна конструкция, изпълнявана по открит способ, в укрепен с 
шлицови стени и анкери котлован.  
- Метроучастък от край МС16 до край Обособена позиция №1 – тунелен, с дължина 37,10м, 
в т.ч. подлез при кръстовището с бул. „Монтевидео” с основен коридор над конструкцията 
на метротунела; монолитна стоманобетонна конструкция, изпълнявана по открит способ, в 
укрепен с шлицови стени и анкери котлован.  
- Преустройство на всички инженерни мрежи, засягащи се от строителството на изброените 
подобекти, както и възстановяване на засегнатите пътни платна, вертикална планировка, 
озеленяване и благоустройство. Типове мрежи, засягани от строителството: 
При МС15: 
• Водопровод ф300 /ф200/, чугун - реконструкция; 
• Водопровод ф2000, чугун – нов, над МС15; 
• Водопровод ф110, ПЕВП – нов, с дължина около 242м; 
• Водопроводи ф160, ПЕВП – нови, с дължини около 23м; 
• Канал ф2000, стоманобетон – реконструкция с ф2000 стъклопласт; 
• Канал ф300, ф400, ф600, ПП – нов, с обща дължина окол 264м; 
• Контактна мрежа – трамвайна, в района на МС15; 
• Телекомуникационна мрежа – демонтаж и реконструкция на стара тръбна мрежа и 

кабелни шахти и изграждане на нови; 
• Ел.снабдителна мрежа – реконструкция на 10 бр. кабели СрН в РVС тръби и 5 бр. кабели 

СрН в колектор; 
• Улично осветление по бул. „Президент Линкълн” – ново, едностранно, с кабелно 

захранване в нова тръбна мрежа, нови горещо поцинковани стълбове /СТС/ с Н=12м. 
При МС16: 
• Водопровод ф150, чугун – реконструкция, 61м; 
• Водопровод ф100, чугун – реконструкция, 23м; 
• Водопровод ф150, чугун – нов, 148м; 
• Водопровод ф300, чугун – реконструкция, 29м; 
• Канал ф300, ПП – реконструкция, 177м; 
• Канал ф500 и ф600, бетон – нови, около конструкцията на подлеза; 
• Канал ф1400, стъклопласт – нов, 90м; 
• Телекомуникационна мрежа - демонтаж на стара тръбна мрежа и кабелни шахти, и 

изграждане на нови; 
• Ел.снабдителна мрежа – реконструкция на кабели СрН и НН в РVС тръби по 720м; 
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• Улично осветление – ново по бул. „Западна тангента”, двустранно, СТС с Н=10м и по ул. 
„Монтевидео”, двустранно, СТС с Н=8м. 

 
Поръчката от Обособена позиция №2, съгласно проекта на Възложителя, обхваща: 
Работно проектиране по всички проектни части, строителство и въвеждане в експлоатация 
на посочените по-долу подобекти, съгласно изискванията на Възложителя: 
- Метроучастък от край Обособена позиция №1 до начало метротунел, изпълняван по Нов 
Австрийски Тунелен Метод /НАТМ/ – работна шахта за строителството на метротунел, 
изпълняван по НАТМ; дължина 21м; монолитна стоманобетонова конструкция, 
изпълнявана по открит способ, в укрепен с шлицови стени и анкери котлован, която след 
приключване на строителните работи на участъка, изпълняван по НАТМ, се преустройва в 
двупътен метротунел; 
- Метроучастък от начало метротунел, изпълняван по НАТМ до МС17 – двупътен 
метротунел, изпълняван по НАТМ; дължина 585,25м;     
- МС17 – подземна, дължина 113,56м, ширина 21,21м, подходи - 2 броя, оборудвани със 
стълбища, асансьори и ескалатори; монолитна стоманобетонна конструкция, изпълнявана 
по открит способ, в укрепен с шлицови стени и анкери котлован; 
- Работна шахта за строителството на метротунел, изпълняван по НАТМ; дължина 21м; 
монолитна стоманобетонова конструкция, изпълнявана по открит способ, в укрепен с 
шлицови стени и анкери котлован, която след приключване на строителните работи на 
участъка, изпълняван по НАТМ, се преустройва в двупътен метротунел;  
- Метроучастък от МС17 до МС18 – тунелен, с дължина 532,48м, монолитна 
стоманобетонна конструкция, изпълнявана по НАТМ;  
- МС18 – подземна, дължина 198,15м, ширина 21м, подходи - 3 броя, оборудвани със 
стълбища, асансьори и ескалатори; монолитна стоманобетонна конструкция, изпълнявана 
по открит способ, в укрепен с шлицови стени и анкери котлован и „Милански метод”.  
- Ж.п спирка на линията София-Перник – нов перон с дължина 180м и ширина 3м, свързан с 
МС18 с два входа, както и с вече изградения пешеходен подлез. Успоредно на новия перон 
се изгражда и нов пешеходен подлез /обща дължина 35,52м и широчина 4м/, свързващ 
подземно МС18 с вече изградения подлез.  
- Преустройство на всички инженерни мрежи, засягащи се от строителството на изброените 
подобекти, както и възстановяване на засегнатите пътни платна, вертикална планировка, 
озеленяване и благоустройство. Типове мрежи, засягани от строителството: 
При МС17: 
• Водопровод ф100, чугун – нов, дължина 37м; 
• Канал ф1000, стоманобетон – реконструкция с нов от стъклопласт, 205м; 
• Канал ф600, ПП – реконструкция, 80м; 
 
• Канал ф200, ПП – нов, 21м; 
• Ел.снабдителна мрежа – реконструкция на 2 бр. кабели СрН. 
При МС18: 
• Водопровод ф100, чугун – реконструкция, 43,5м; 
• Водопровод ф1500, стомана – реконструкция, 40,5м; 
• Канали ф300, ПП – нови, 163м; 
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• Ел.снабдителна мрежа – реконструкция на 1 бр. кабел СрН; 
• Телекомуникационна мрежа – кабелна пасарелка 26м за 4 бр. РVС тръби ф110; 2 бр. РVС 

тръби ф75 на ж.п. ареала, в т.ч. кабелна пасарелка; 
• Улично осветление – ново, върху нови СТС с Н=8м 
 
Изискванията на Възложителя са посочени в Идейния проект и томове 1А, 4А, 4Б, 5 и 6 от 
документацията за обществената поръчка. 

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  IIII..  ИИЗЗИИССККВВААННИИЯЯ  ККЪЪММ  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕТТОО  ННАА  ППООРРЪЪЧЧККААТТАА  
 
3. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

  

Възложителят е разработил техническите спецификации в отделни томoвe с наименование: 

 Том 1А – Обща информация за проекта 

Том 4А: Изисквания на Възложителя. Общи изисквания на Възложителя; 

Том 4Б: Изисквания на Възложителя. Функционални изисквания на Възложителя; 

Том 5: Изисквания на Възложителя. Технически спецификации  

Част 5.1: Архитектура и строителство; 

Част 5.2: Архитектура и строителство; 

Част: 5.3: Релсов път; 

Част: 5.4: Електрически системи и инсталации; 

Част 5.5: Система за контрол и таксуване на пътниците; 

Част 5.6: Телекомуникации 

Част 5.7: Контактна мрежа 

Том 6: Изисквания на Възложителя. Осигуряване на качеството 

Том 1А включва минимално необходимите части за работния проект, който трябва да се 
изготви от участника, определен за изпълнител на Обособената позиция от Проекта, в 
обхват съгласно нормативните изисквания.  

 
4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Инвестиционният проект на Възложителя обхваща идейни проекти по следните части: 

Папка № 
 

ИДЕЙНИ ПРОЕКТИ ПО ЧАСТ: 
 

1 Геоложки и хидрогеоложки проучвания - извадка 
2 Трасе и профил 
3 Конструкции метроучастък от Метродепо „Земляне” до МС15 
4 Архитектура и конструкции МС15 
5 Архитектура и конструкции МС16; Конструкции на метротрасе между 
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МС15 и МС16 
6 Конструкции метроучастък от МС16 до МС17 
7 Архитектура МС17 
8 Конструкции МС17 
9 Конструкции метроучастък от МС17 до МС18 
10 Архитектура МС18 
11 Конструкции МС18 
12 Релсов път  
13 Контактна мрежа 
14 Водоснабдяване и канализация /В и К/ -  метроучастък от км. 11+939 до 

МС16 
15 Водоснабдяване и канализация /В и К/ -  МС17 и МС18 
16 Отопление, вентилация и климатизация /ОВ и К/  - МС15, станционни 

ОВК, тунелна вентилация на МС15 
17 Отопление, вентилация и климатизация /ОВ и К/  - МС16, метротрасе 

МС15-МС16, станционни ОВК, тунелна вентилация на МС16, тунелна 
вентилация на метротрасе МС15-МС16 

18 Отопление, вентилация и климатизация /ОВ и К/  - МС17 и МС18 
19 Електроинсталации -  участък от МС14 до МС16: 

-  Кабелни връзки 10кV; 
-  ПС15; 
- ТПС 16; 
-  Вътрешни ел.инсталации НН – МС15; 
-  Вътрешни ел.инсталации НН – МС16 

20 Електроинсталации -  участък от МС16 до МС18: 
-  Кабелни връзки 10кV; 
-  ПС17; 
- ТПС 18; 
-  Вътрешни ел.инсталации НН – МС17; 
-  Вътрешни ел.инсталации НН – МС18 

21 Слаботокови системи – МС15 – Том І: 
 - Система за диспечерски връзки 

           - Озвучително-оповестителна система 
 - Часовникова система 

22 Слаботокови системи – МС15 – Том ІІ: 
 - Пожароизвестителна система 
 - Система за видеоконтрол 
 - Сигнално-охранителна система 
 - Система за контрол на достъпа 

23 Слаботокови системи – МС16 и метротрасе до МС15 – Том І: 
 - Система за диспечерски връзки 

          - Озвучително-оповестителна система 
 - Часовникова система 

24 Слаботокови системи – МС16 и метротрасе до МС15 – Том ІІ: 
 - Пожароизвестителна система 
 - Система за видеоконтрол 
 - Сигнално-охранителна система 
 - Система за контрол на достъпа 
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25 Слаботокови системи – МС17 и МС18: 
  - Система за диспечерски връзки 

           - Озвучително-оповестителна система 
 - Часовникова система 
 - Пожароизвестителна система 
 - Система за видеоконтрол 
 - Сигнално-охранителна система 
 - Система за контрол на достъпа 

26 Система за контрол и таксуване на пътниците - МС15 и МС16   

27 Система за контрол и таксуване на пътниците - МС17 и МС18   
28 Реконструкция на инженерна инфраструктура – МС15: 

 - ВиК 
 - Телекомуникационни мрежи 
 - Трамвайна контактна мрежа 
 - Улично осветление 
 - Електро 

29 Реконструкция на инженерна инфраструктура – МС16: 
 - ВиК 
 - Телекомуникационни мрежи 
 - Улично осветление 
 - Електро 

30 Реконструкция на инженерна инфраструктура – МС17 и МС18: 
 - ВиК 
 - Телекомуникационни мрежи 
 - Улично осветление 
 - Електро 

31 План за безопасност и здраве /ПБЗ/ - МС15, 16, 17 и 18 
32 Железопътна спирка при МС18 по части: 

- Релсов път 
- Архитектура 
- Конструкции 
- Контактна мрежа 
- Електрозахранване 
- Сигнализация и телекомуникации 

 

Идейният проект на Възложителя има информационен характер. Възложителят няма да 
носи отговорност за използването на Идейния проект от участниците в процедурата при 
подготовката на тяхната оферта, по отношение на неговата пълнота, достатъчност и 
тълкуване.  

Приложените към Идейния проект количесвени сметки са по окрупнени показатели и са 
ориентировъчни. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  IIIIII..  ККРРИИТТЕЕРРИИИИ  ЗЗАА  ППООДДББООРР  
5. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ГОДНОСТТА (ПРАВОСПОСОБНОСТТА) ЗА 
УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ: 
 
5.1. Участниците трябва да са вписани в професионален регистър на строителя: 

За български лица - в Централен професионален регистър на строителя за изпълнение на 
стоежи първа категория; За чуждестранни лица - в аналогични регистри или да посочат 
еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата членка, в която са 
установени. 

5.2. Участникът следва да посочи информацията по т.5.1 в Част IV: Критерии за подбор, 
Раздел А: ГОДНОСТ, т.1  от ЕЕДОП.  

 
66..  ИИЗЗИИССККВВААННИИЯЯ  ККЪЪММ  ИИККООННООММИИЧЧЕЕССККООТТОО  ИИ  ФФИИННААННССООВВОО  ССЪЪССТТООЯЯННИИЕЕ  ННАА  
УУЧЧААССТТННИИЦЦИИТТЕЕ::  
 
6.1. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот, изчислен на база годишните 
обороти от проектиране и строителство сумарно от последните 3 (три) приключили 
финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал 
дейността си, както следва: 
За обособена позиция № 1: 92 (деветдесет и два) млн.лв без ДДС; 
За обособена позиция № 2: 86 (осемдесет и шест) млн. лв. без ДДС. 
 
6.1.1. Участникът следва да посочи информацията по т. 6.1. в Част IV: Критерии за подбор, 
Раздел Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ, т.2а и т.2б от ЕЕДОП. 

6.2 Участникът трябва да има валидна застраховка "Професионална отговорност" (по 
чл.171 от ЗУТ) или еквивалент за лица, извършващи дейности проектиране и строителство, 
с покритие - минимална сума (за строежи първа категория, съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ) за 
проектант - 300 000 лв., а за строител - 600 000 лв. 

6.2.1 Участникът следва да посочи информацията по т. 6.2. в Част IV: Критерии за подбор, 
Раздел Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ, т.5 от ЕЕДОП. 
 
77..  ИИЗЗИИССККВВААННИИЯЯ  ККЪЪММ  ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИТТЕЕ  ИИ  ППРРООФФЕЕССИИООННААЛЛННИИ  ССППООССООББННООССТТИИ  
ННАА  УУЧЧААССТТННИИЦЦИИТТЕЕ::    

7.1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 5/пет/ години от датата на подаване 
на офертата дейности по строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 
поръчката, както следва: 

За обособена позиция №1 - Ново и завършено строителството на: 
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а) минимум една подземна метростанция, изградена по открит способ или минимум една 
подземна метростанция, изградена по подземен способ 

и 

б) минимум 1000м тунел/и (на метро или жп тунел, включително релсов път) или минимум 
1000м пътен тунел/и и минимум 1000м релсов път;  

За обособена позиция №2 - Ново и завършено строителството на: 

а) минимум една подземна метростанция, изградена по открит способ или минимум една 
подземна метростанция, изградена по подземен способ 

и 

б) минимум 500м тунел/и (на метро или жп тунел), изпълнен по нов австрийски тунелен 
метод (НАТМ) или друг тунелен метод, включително релсов път, или минимум 500м пътен 
тунел/и, изпълнен по нов австрийски тунелен метод (НАТМ) или друг тунелен метод и 
минимум 500м релсов път. 

7.2. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3/три/ години от датата на подаване 
на офертата дейности по проектиране с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 
поръчката, както следва: 

За Обособена позиция №1 - Проектиране, приключило във фаза технически или работен 
проект  на: 

а) минимум една подземна метростанция, предвидена за изграждане по открит способ или 
минимум една подземна метростанция, предвидена за изграждане по подземен способ  

и 

б) минимум 1000м тунел/и (на метро или жп тунел, включително релсов път) или минимум 
1000м пътен тунел/и и минимум 1000м релсов път;  

За обособена позиция №2 - Проектиране, приключило във фаза технически или работен 
проект  на: 

а) минимум една подземна метростанция, предвидена за изграждане по открит способ или 
минимум една подземна метростанция, предвидена за изграждане по подземен способ 

и 

б) минимум 500м тунел/и (на метро или жп тунел), предвиден за изпълнение по нов 
австрийски тунелен метод (НАТМ) или друг тунелен метод, включително релсов път, или 
минимум 500м пътен тунел/и, предвиден за изпълнение по нов австрийски тунелен метод 
(НАТМ) или друг тунелен метод и минимум 500м релсов път. 

7.3. Участникът трябва да разполага с ръководен състав с професионална компетентност, 
както следва:  

1) Ръководител на Проекта - с висше техническо строително образование или 
еквивалентно, опит в строителството на минимум един завършен обект - метростанция или 
тунел (на метро, ж.п. или път) и опит на ръководна длъжност минимум 6 години 
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2) Ръководител проектиране - с висше техническо строително образование или 
еквивалентно, опит в проектирането на минимум един обект – метростанция или тунел (на 
метро, ж.п. или път) и опит на ръководна длъжност минимум 5 години; 

3) Ръководител строителство - с висше техническо строително образование или 
еквивалентно, опит в строителството на минимум един завършен обект - метростанция 
или тунел (на метро, ж.п. или път) и опит на ръководна длъжност минимум 5 години; 

4) Специалист по опазване на околната среда - с висше образование в областта на 
околната среда или висше образование с допълнителна квалификация в областта на 
околната среда, или еквивалентно, с опит на длъжност или позиция, свързана с 
опазването на околната среда, при проектирането или при строителството на минимум 
един обект; 

5) Специалист по контрол на качеството - с висше техническо образование или 
еквивалентно, опит на длъжност или позиция, свързана с контрол на качеството, при 
строителството на минимум един обект; 

6) Специалист по геология - с висше техническо образование или еквивалентно, опит по 
геология в проучването, или в проектирането, или в строителството на минимум един 
обект. 
 

7.3.1. Изискването по т.7.3 се отнася за обособена позиция №1 и за обособена позиция №2. 

7.4.  Участникът да разполага с персонал с определена професионална  компетентност за 
изпълнението на поръчката: 

Участникът трябва да разполага с екип от правоспособни проектанти по съответните части 
от проекта,  както следва: 

За Обособена позиция №1: 
1) Водещ проектант - да е бил проектант по част Конструкции на минимум два 
проекта, в това число проект за метростанция.  

2) Проектант по част Конструкции – да е бил проектант по тази част на минимум един 
проект за подземна метростанция или тунел /на метро, ж.п. или път/. 

3) Проектант по част Геоложки и хидрогеоложки проучвания - да е извършвал 
геоложки и хидрогеоложки проучвания или да е бил проектант по тази част на минимум 
един проект. 
4) Проектант по част Архитектура - да е бил проектант по тази част на минимум една 
метростанция или сграда за обществено обслужване с минимум два подземни етажа /нива/. 
5) Проектант по част Пътни работи - да е бил проектант по тази част на минимум един 
проект. 
6) Проектант по част Електрическа - да е бил проектант по тази част на минимум един 
проект за метро, или жп-транспорт, или трамваен транспорт.  

7) Проектант по част Релсов път - да бил проектант по тази част на минимум един проект 
за метро, или жп-транспорт, или трамваен транспорт. 

8) Проектант по част Контактна мрежа - да бил проектант на захранваща мрежа на 
минимум един обект от електротранспорта (включително тролейбусен транспорт). 



 

ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ, ТРЕТА МЕТРОЛИНИЯ, ВТОРИ ЕТАП – 
ОТ КМ 11+966,34/11+941,33/ ДО КМ 15+749,00 С ЧЕТИРИ МЕТРОСТАНЦИИ 
 
ТОМ 1: Указания към участниците 

 13 

9) Проектант по част Отопление, вентилация и климатизация - да е бил проектант по 
тази част на минимум един проект. 
10) Проектант по част Водоснабдяване и канализация - да бил проектант по тази част на 
минимум един проект. 
11) Проектант по част Телекомуникации /слаботокови системи/ - да е бил проектант по 
тази част на минимум един проект. 
 
За Обособена позиция №2: 
1) Водещ проектант - да е бил проектант по част Конструкции на минимум два 
проекта, в това число проект за метростанция. 

2) Проектант по част Конструкции на тунели – да е бил проектант по тази на 
минимум един тунел, предвиден за изграждане по нов австрийски тунелен метод /НАТМ/ 
/на метро, ж.п. или път/. 

3) Проектант по част Геоложки и хидрогеоложки проучвания - да е извършвал 
геоложки и хидрогеоложки проучвания или да е бил проектант по тази част на минимум 
един проект. 
4) Проектант по част Архитектура - да е бил проектант по тази част на минимум една 
метростанция или сграда за обществено обслужване със застроена площ минимум 5000м2 и 
минимум два подземни етажа /нива/. 
5) Проектант по част Пътни работи - да е бил проектант по тази част на минимум един 
проект. 
6) Проектант по част Електрическа - да е бил проектант по тази част на минимум един 
проект за метро, или жп-транспорт, или трамваен транспорт.  

7) Проектант по част Релсов път - да бил проектант по тази част на минимум един проект 
за метро, или жп-транспорт, или трамваен транспорт. 

8) Проектант по част Контактна мрежа - да бил проектант на захранваща мрежа на 
минимум един обект от електротранспорта (включително тролейбусен транспорт). 

9) Проектант по част Отопление, вентилация и климатизация - да е бил проектант по 
тази част на минимум един проект. 
10) Проектант по част Водоснабдяване и канализация - да бил проектант по тази част на 
минимум един проект. 
11) Проектант по част Телекомуникации /слаботокови системи/ - да е бил проектант по 
тази част на минимум един проект. 
 
7.5. Участникът да прилага системи за управление на качеството.  
Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или 
еквивалентна в областта на строителството. 

 
7.6. Участникът трябва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда 

Участникът трябва да има внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001 или 
еквивалентна в областта на строителството. 
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8. ДОКАЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ  
 
8.1. За доказване на минималните изисквания по т.7.1 се представят списък на 
строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено 
през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с 
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е 
приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие 
с нормативните изисквания. 
Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И 
ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, т.1, б.”а” от ЕЕДОП.  
 

8.2.  За доказване на минималните изисквания по т.7.2. се представят списък на услугите, 
които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени  през 
последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на 
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. 

Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ 
И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, т.1, б.”б” от ЕЕДОП. 

8.3.  За доказване на минималните изисквания по т. 7.3 се представя списък на ръководния 
състав за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност 
на всяко от лицата, в това число информация за:  

1. Лицето от ръководния състав (трите имена на лицето); 

2. Позиция, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка; 

3. Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № 
на диплома, учебно заведение); 

   4. Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения 
документ1, издател); 

   5.  Опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, изпълнени обекти2, основни 
характеристики на обектите). 

Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И 
ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, т. 6 от ЕЕДОП. 
 
8.4. За доказване на минималните изисквания по т.7.4 се представя списък на 
правоспособните проектанти по съответните части от проекта, в това число информация за: 

                                                           
1 За предложеният, от участника в процедурата, специалист по околна среда се посочва № на 
съответния/ите документ/и, удостоверяващ/и завършена допълнителна квалификация. 
2При посочване на конкретен изпълнен обект, участникът в процедурата следва да посочи и съответно 
позицията (длъжността), която е заемало лицето при изпълнението на същия. 
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1. Проектант (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение 
на обществената поръчка); 
2. Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на 
диплома, учебно заведение); 

3. Опит (месторабота, период, длъжност, основни функции,  проектирани обекти и по коя 
проектна част, основни характеристики на обектите). 
 
Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И 
ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, т. 6 от ЕЕДОП. 
 
8.5.   За доказване на минималните изисквания по т.7.5 се представя копие от валиден 
сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентна в 
областта на строителството, ако не е публично достъпен. 

Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА 
ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 
УПРАВЛЕНИЕ от ЕЕДОП. 
 

8.6. За доказване на минималните изисквания по т.7.6 се представя копие от валиден 
сертификат за внедрена система за опазване на околната среда ISO 14001 или еквивалентна 
в областта на строителството, ако не е публично достъпен. 

Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА 
ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО 
УПРАВЛЕНИЕ от ЕЕДОП. 
 
Сертификатите по точки 8.5 и 8.6 трябва да са издадени от независими лица, които са 
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 
"Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е 
страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 
организация за акредитация, за съответната област.  
Възложителят ще приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 
други държави членки. 
Възложителят ще приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на 
качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива 
сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от 
него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че 
предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 
 
ЗАБЕЛЕЖКИ:  
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 
връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 
състояние, техническите способности и професионалната компетентност. 

По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат 
да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, 
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квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще 
участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.  

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, 
че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 
задължения.  

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 
подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение 
на дейностите, предвидено в договора  за създаване на обединението. 

В случай, че  участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида 
и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата.  
 

 

  

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  IIVV..  ККРРИИТТЕЕРРИИИИ  ЗЗАА  ВВЪЪЗЗЛЛААГГААННЕЕ ННАА  ППООРРЪЪЧЧККААТТАА  

9. Критерий за възлагане 

Икономически най-изгодната оферта ще се определи въз основа на критерия за възлагане 
«ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА» 

9.1. Методика за оценка на офертите за Обособена позиция №1 и Обособена позиция 
№2 
 

9.1.1. Показатели за оценка и относителна тежест 

Оценяването на Офертите на участниците се извършва чрез комплексна оценка, изчислена 
въз основа на оценките по посочените показатели в Таблица 1 с относителна тежест в 
комплексната оценка както следва: 
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                                                                                                Таблица 1 

Показатели за оценка Относителна 
тежест в % 

1. Срок за изпълнение на обекта 6 

2. Предложение за проучване 8 

3. Предложение за проектиране  22 

4. Предложение за технология и организация за 
изпълнение на строителството 

16 

5. Предлагана цена 48 

 

9.1.2. Указания, свързани с изготвяне на „Предложение за изпълнение на поръчката”  
А. Всеки участник трябва да представи „Предложение за изпълнение на поръчката” за 
съответната обособена позиция, съдържащо предложение по всички елементи, посочени в 
Таблица 2.  

 

Таблица 2 

№ Съдържание на „Предложение за изпълнение на поръчката” 

 Образец „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ както 
следва: 

1 Срок за изпълнение на обекта 

2 Приложение А – Предложение за проучване: 

2.1 Проучване на геоложките и хидрогеоложките условия в района на 
строителството 

2.2 Проучване на рисковете от почвени деформации и слягане на конструкциите на 
сгради и съоръжения в зоната на влияние на тунела, метростанциите и 
вентилационната уредба /когато е приложимо/ 

2.3 Проучване за установяване на всички съществуващи инженерни мрежи в 
обхвата на строителството /метростанции, тунели, вентилационна уредба/ 

3 Приложение Б – Предложение за проектиране: 

3.1 Конструкция, в т.ч. хидроизолация, архитектура и архитектурно-художествено 
оформление на метростанциите, в т.ч. мероприятия за отводняване на 
асансьорните и ескалаторните шахти;  Конструкция и хидроизолация на 
открития метроучастък /когато е приложимо/; Конструкция и хидроизолация на 
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метротунелите в зависимост от методите на тяхното изграждане; Конструкция и 
хидроизолация на вентилационната уредба /когато е приложимо/, Конструкция 
и архитектура на ж.п. спирката при МС18 /когато е приложимо/;  

3.2 Конструкция на релсовия път и контактната мрежа, включително ел.захранване, 
в метростанциите, открития метроучастък /когато е приложимо/ и 
метротунелите 

3.3 Системи за водоснабдяване и канализация в метростанциите, открития 
метроучастък /когато е приложимо/, метротунелите и вентилационната уредба 
/когато е приложимо/, в т.ч. на външните ВиК връзки;  

3.4 Системи за отопление, вентилация и климатизация в метростанциите, тунелна 
вентилация и вентилация в междустанционното съоръжение /когато е 
приложимо/ 

3.5 Тягово-понизителна станция ТПС (оборудване за комплексните 
разпределителни уредби и понижаващите трансформатори в ТПС/ПС с показано 
разположението им в плана на помещенията; контрол на електрокорозията от 
буждаещи токове; кабелни връзки 10кV от градските подстанции и от съседни 
ТПС/ПС); Инсталации ниско напрежение (ел.инсталации на метростанциите и 
метротунелите, технологичните съоръжения, помпени станции, вентилационни 
уредби, кабелни носачи и скари, както и заземителните исталации); 
Електрозахранване на контактната мрежа; Автоматика и телемеханика 
(система за управление на ТПС и система за управление на електромеханичните 
съоръжения). 

3.6 Телекомуникационни /слаботокови/ системи за метростанциите - система за 
диспечерски връзки, озвучително-оповестителна система, часовникова система, 
пожароизвестителна система, система за видеоконтрол, система за контрол на 
достъпа, сигнално-охранителна система; система за контрол и таксуване на 
пътниците на метростанциите 

3.7 Преустройство на всички съществуващи инженерни мрежи, засягани по време 
на строителството, в т.ч. етапи на преустройство, в зависимост от етапите на 
строителство 

4 Приложение В – Предложение за материали и оборудване 

4.1 Материали по част конструкции - бетонови смеси, армировка, хидроизолация на 
метростанциите, открития метроучастък /когато е приложимо/ и метротунелите; 
материали за изпълнение на релсов път и контактна мрежа 

4.2 Материали по част архитектура - облицовъчни материали, материали за 
настилки, материали за парапети, материали за окачени тавани, алуминиева 
дограма /витрини/, материали за покрития на входове 

4.3 Оборудване за системите за водопроводната и канализационната системи  
4.4 Оборудване за системите за отопление, вентилация и климатизация 
4.5 Оборудване за всички системи на ТПС/ПС, оборудване за системите за 

захранване на контактната мрежа, оборудване НН за собствени нужди на 
метростанциите и прилежащите участъци, оборудване за улично осветление, 
тръбни РVС-мрежи, външни кабели СрН и НН, оборудване за системата за 
местно автоматично управление на ТПС/ПС, оборудване за системата за местно 
автоматично управление на съоръженията за собствени нужди на всяка 
метростанция и метротунелите, асансьори и ескалатори за всяка метростанция. 
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Б. Предложението за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция трябва да 
бъде разработено съгласно изискванията, посочени в Таблица 3 и да отговаря на 
минималните изисквания на Възложителя, посочени в Идейния проект и томове 1А, 4А, 4Б, 
5 и 6 от документацията за обществената поръчка. 

Таблица 3 

Елемент -
номер Елемент – наименование  Изисквания на Възложителя 

1 Срок за изпълнение на обекта Срокът за изпълнение на обекта за 
всяка обособена позиция не може 
да бъде по-кратък от 32 месеца и 
по-дълъг от 36 месеца.  

Като част от оборудването са и всички необходими кабели за съответната 
система. 

4.6 Оборудване за телекомуникационните /слаботоковите/ системи - диспечерски 
връзки, озвучително оповестителна система, часовникова система, 
пожароизвестителна система, система за видеоконтрол, система за контрол на 
достъпа, сигнално-охранителна система;  

Оборудване за системата за контрол и таксуване на пътниците 

5 Приложение Г – Предложение за технология и организация за изпълнение на 
строителството: 

5.1 Предложение за технология за изпълнение на строителството на 
метростанциите, включително технология на изпълнение на хидроизолацията в 
зависимост от метода на изграждане на метростанциите 

5.2 Предложение за технология за изпълнение на строителството на открития 
участък /когато е приложимо/, на метротунелите, вентилационната уредба 
/когато е приложимо/, включително технология за изпълнение на 
хидроизолацията в зависимост от методите на изграждане  

5.3 Предложение за технология за изпълнение на релсовия път и контактната мрежа 
в открития участък /когато е приложимо/ и в метротунелите  

5.4 Предложение за организация на строителната площадка за изграждане на 
метростанциите и вентилационната уредба /когато е приложимо/ в зависимост 
от етапите на строителство; Предложение за временна организация на движение 
за всеки отделен етап; Предложение за възстановяване на засегнатите от 
строителството площи  

6 Приложение Д – Предложение за планиране изпълнението на обекта 

6.1 Подробна времева програма за изпълнение на СМР 

6.2 Диаграма на работната ръка 

6.3 График на механизацията 
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2 Предложение за проучване – 
Приложение А 

Идейният проект от 
Документацията за обществената 
поръчка има информационен 
характер и представлява само база 
за изготвяне на предложението на 
Участниците за изпълнение на 
поръчката, а количествените 
сметки са ориентировъчни. 
Участниците следва да извършат 
всички необходими проучвания, с 
цел установяване на всички 
необходими изходни данни за 
цялостно проектиране и 
изпълнение на обекта от 
поръчката.  

3 Предложение за проектиране – 
Приложение Б 

Предложението за проектиране по 
всяка проектна част или система 
трябва да бъде представено с 
отделна обяснителна записка и 
чертежи /схеми/. Проектното 
предложение трябва да е 
разработено за конкретния обект 
от поръчката. Предложението 
относно реконструкцията на 
инженерните мрежи трябва да 
третира всички мрежи, засягани от 
строителството. Изходни данни за 
изготвяне на проектното 
предложение се съдържат в 
Идейния проект и Техническите 
спецификации на Възложителя. В 
предложението трябва да бъдат 
предвидени всички дейности, 
респективно свързаните с тях 
разходи, необходими за 
цялостното изпълнение на обекта 
на поръчката по съответната 
проектна част или система. За 
всяка проектна част или система 
трябва да бъдат изяснени 
принципите на проектиране и 
нормативната база. Проектното 
предложение за всяка проектна 
част или система трябва да е в 
съответствие с действащото 
законодателство. Освен БДС могат 
да се прилагат и еквиваленти. 
Чертежите трябва да бъдат в 
подходящ мащаб, така че цялата 
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информация в тях да бъде четлива, 
с подробна легенда, с ясни 
надписи и котировки, с 
необходимите разрези и детайли.  

4 Предложение за материали и 
оборудване - Приложение В 

Материалите и оборудването 
трябва да отговарят на Български 
Държавен Стандарт /БДС/ или 
еквиваленти. Предложението 
относно материалите, които 
участниците предвиждат да 
използват при изпълнение на 
посочените проектни части, трябва 
да изяснява отделните материали 
по вид, технически 
характеристики и приложими 
стандарти.  Предложението 
относно оборудването, което 
участниците предвиждат да 
използват при изпълнение 
отделните системи, трябва да 
съдържа обяснителна записка и 
таблица със следните графи: 
номер по ред, наименование, 
каталожен номер, производител, 
кратко описание, технически 
характеристики /не се изискват 
каталози и декларации за 
съответствие/.  

5 Предложение за технология и 
организация за изпълнение на 
строителството – Приложение Г 

Предложението трябва да съдържа 
обяснителна записка и чертежи 
/схеми/. Предложението трябва да 
третира конкретния обект от 
поръчката и да е в съответствие с 
проектното предложение. 

Срокът за възстановяване на 
движението в района на 
строителството на метростанциите 
не трябва да бъде по-дълъг от 60 
календарни дни след изграждане 
на конструкцията на съответната 
метростанция. Чертежите относно 
организацията на строителните 
площадки трябва да обхващат 
всички етапи на строителство, 
включително временната 
организация за движение за всеки 
отделен етап, с ясно обозначаване 
на засегнатите от строителството 
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площи и тяхното последващо 
възстановяване, захранването на 
строителните площадки с ток, 
вода, съоръжения за измиване на 
строителните машини и 
автомобилите, временни огради и 
други, необходими за 
изпълнението на обекта. 

6 Предложение за планиране 
изпълнението на обекта – 
Приложение Д 

Предложението трябва да съдържа 
описателна и графична част. 
Описателната част трябва да 
представлява подробен анализ, 
който да обоснове 
продължителността на основните 
СМР при изпълнението на обекта. 

Графичната част трябва да 
съдържа: Подробна времева 
програма за изпълнение на СМР 
под формата на линеен график, с 
ясно отбелязани времеви разчети, 
съответстващи на важните 
събития от Графика на важните 
събития, приложен в Том 3; 
Диаграма на работната ръка с ясно 
отбелязан брой работници за всеки 
месец, равняващ се на средно-
списъчния състав на работниците, 
участващи при изпълнение на 
всички СМР за съответния месец - 
за целия период на изпълнение на 
обекта в зависимост от 
организацията на строителството 
му; График на механизацията с 
ясно отбелязани видове машини и 
брой машини за всеки месец, с 
които участникът възнамерява да 
изпълнени обекта в съответствие с 
неговото проектно предложение, 
както и с предложената от него 
технология и организация за 
строителство. В предложението 
трябва да бъдат предвидени 
всички дейности, необходими за 
цялостното изпълнение на обекта 
на поръчката – проучване, работно 
проектиране, строителство, 
включително пускови изпитания и 
въвеждане в експлоатация. 
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Важно: 

Минималното изискване към габаритите на метростанциите и архитектурното 
разпределение е посочено в Идейния проект по част: Архитектура. В предлаганото 
техническо решение за метротунелите следва да се спазват габаритите на конструкциите и 
оборудването, съгласно Идейния проект и техническите спецификации.  

При подготовка на предложението си за изпълнение на поръчката, участниците следва да 
спазват изискванията, посочени в техническите спецификации, Идейния проект, както и 
действащото българско и европейско законодателство. 

При проектирането е задължително участниците да спазват Идейния проект на 
Възложителя по отношение на метротрасето и местоположението на метростанциите. 
Разположението на трасето в план и местоположението на станциите е фиксирано и не 
подлежи на промяна. 

Ако „Предложението за изпълнение на поръчката” на даден Участник не обхваща 
предложение по всички изброени елементи в Таблица 2 или има елемент, който не е 
разработен съгласно изискванията, посочени в Таблица 3 или предложението, в която и да 
е част, не е в съответствие с минималните изисквания на Възложителя, посочени в Идейния 
проект и томове 1А, 4А, 4Б, 5 и 6 от документацията за обществената поръчка, ще се счита, 
че това „Предложение за изпълнение на поръчката” не отговаря на изискванията на 
Възложителя. 

9.1.3.Оценка на офертите за Обособена позиция №1 по отделните показатели  

9.1.3.1. Оценка по показател 1 /ОП1/ - Срок за изпълнение на обекта – по следната формула: 

ОП1 = (Срок min./Срок i ) х 100, брой точки, където: 

Срок min – минимален предложен срок в месеци от участник в процедурата по 
Обособена позиция №1; 

Срок i    – срок в месеци, предложен от съответния участник в процедурата по 
обособена позиция №1. 

9.1.3.2. Оценка по показател 2 /ОП2/ - Предложение за проучване: 

Показател за оценка 2 –  
Предложение за проучване 

Оценка по 
показател 2 

/ОП2/ 

Участникът е разработил предложението си за проучване, базирайки 
са на данните от Идейния проект на Възложителя относно 
геоложките и хидрогеоложките условия в района на строителството 
и относно съществуващите инженерни мрежи в обхвата на 
строителството. 

60 точки 

1.Към предложението си за проучване по т.2.1 от Таблица 2 от Том 
1: Указания за участие, Участникът е предложил да извърши по едно 
допълнително проучване на геоложките и хидрогеоложките условия 
в района на МС15 и МС16, едно допълнително проучване на 

80 точки 
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геоложките и хидрогеоложките условия в района на метроучастъка 
Метродепо „Земляне” – МС15 и едно допълнително проучване на 
геоложките и хидрогеоложките условия в района на 
Вентилационната уредба в метроучастъка МС15 - МС16. 

2. Към предложението си за проучване по т.2.2 от Таблица 2 от Том 
1: Указания за участие, Участникът е предложил да извършва 
мониторинг на сградите и съоръженията в близост до районите на 
строителство на метростанциите, тунелите и вентилационната 
уредба през целия етап на изпълнение на обекта. 

3. Проучването на Участника относно съществуващите 
инфраструктурни обекти в обхвата на строителството се основава на 
данните от Идейния проект на Възложителя. 

1. Към предложението си за проучване по т.2.1 от Таблица 2 от Том 
1: Указания за участие, Участникът е предложил да извърши по 
минимум 2 /две/ допълнителни проучвания на геоложките и 
хидрогеоложките условия в района на МС15 и МС16, минимум 2 
/две/ допълнителни проучвания на геоложките и хидрогеоложките 
условия в района на метроучастъка Метродепо „Земляне” – МС15 и 
минимум 2 /две/ допълнителни проучвания на геоложките и 
хидрогеоложките условия в района на метроучастъка МС15 - МС16 
като едното задължително е в района на вентилационната уредба в 
същия метроучастък. 

2. Към предложението си за проучване по т.2.2 от Таблица 2 от Том 
1: Указания за участие, Участникът е предложил да извърши освен 
мониторинг на сградите и съоръженията в близост до районите на 
строителство на метростанциите, тунелите и вентилационната 
уредба през целия етап на изпълнение на обекта и мероприятия за 
заздравяване на почвата с цел избягване на деформации и слягания 
на конструкциите на сгради и съоръжения в зоната на влияние на 
тунела, метростанциите и вентилационната уредба. 

3. Към предложението си за проучване по т.2.3 от Таблица 2 от Том 
1: Указания за участие, Участникът е представил направени от него 
допълнителни проучвания относно съществуващите инженерни 
мрежи в обхвата на строителството – метростанции МС15 и МС16, 
метроучастъци Метродепо „Земляне” – МС15 и МС15 – МС16 и 
вентилационна уредба.   

100 точки 

 

9.1.3.3. Оценка по паказател 3 /ОП3/ - Предложение за проектиране 

Показател за оценка 3 –  
Предложение за проектиране 

Оценка по 
показател 

3 /ОП3/ 

В предложението си за проектиране по т.3.1 от Таблица 2 от Том 1: 60 точки 
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Указания за участие, Участникът е предложил: 

1. Да осигури водоплътността на фугите в съответствие с Идейния 
проект – чрез монтаж на водоспиращи ленти при дилатационните 
фуги. 

2. Да осигури отводняването на шахтите на асансьорите и 
ескалаторите чрез монтаж на помпени станции или гравитачно в 
зависимост от възможностите за заустване в градската канализация. 

В предложението си за проектиране по т.3.1 от Таблица 2 от Том 1: 
Указания за участие, Участникът е предложил: 

1. Да осигури водоплътността на фугите освен чрез монтаж на 
водоспиращи ленти при дилатационните фуги и чрез монтаж на 
инжекционни маркучи при същите, както и при работните фуги, 
които при необходимост да се ползват за инжекционни работи за 
повишаване водоплътността на фугите. 

2. Да осигури отводвяването на асансьорните и ескалаторните 
шахти освен чрез монтаж на помпени станции или гравитачно /в 
зависимост от възможностите за заустване в градската канализация/ 
и допълнително чрез направа на отводнителни канавки на 
повърхността и наклони в настилката.  

3. Да изпълни от двете страни на открития метроучастък ограда - 
лека метална конструкция с обшивка, с височина 200см.  

80 точки 

В предложението си за проектиране по т.3.1 от Таблица 2 от Том 1: 
Указания за участие, Участникът е предложил: 

1. Да осигури водоплътността на фугите чрез монтаж на 
водоспиращи ленти при дилатационните фуги, монтаж на 
инжекционни маркучи при дилатационните и при работните фуги, 
както и монтаж на водоспираща лента при работните фуги между 
шлицовите стени.  

2. Секциониране на площната хидроизолация в метростанциите за 
локализиране на евентуално появили се течове. 

3. Да осигури отводвяването на асансьорните и ескалаторните 
шахти чрез монтаж на помпени станции или гравитачно /в 
зависимост от възможностите за заустване в градската канализация/ 
и допълнително чрез направа на отводнителни канавки на 
повърхността и наклони в настилката. Предложил е и подходящ 
покрив на асансьорите, както и защитни козирки. 

4. Да изпълни от двете страни на открития метроучастък ограда - 
лека метална конструкция с обшивка, с височина 200см, с 
шумопоглъщащ материал, осигуряващ еквивалентно ниво на шума 
в dB, както следва: дневно ниво 60dB, вечерно ниво 55dB и нощно 
ниво 50dB, съгласно Наредба №6 от 26.06.2006г. на 
Министерството на здравеопазването и Министерството на 
околната среда и водите. 

100 точки 
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5. В предложението си за проектиране по т.3.2 от Таблица 2 от Том 
1: Указания за участие, с оглед разтопяване на снежно покритие в 
открития метроучастък, Участникът е предложил да изпълни 
система за отопление на бетона на релсовия път в този участък.  

6. В предложението си за проектиране по т.4.5 от Таблица 2 от Том 
1: Указания за участие, Участникът е предложил за част от 
оборудването да вложи кабели с по-висок клас на 
пожароустойчивост в сравнение с минималните изисквания на 
Възложителя. 

 

 

9.1.3.4. Оценка по показател 4 /ОП4/ - Предложение за технология и организация за 
изпълнение на строителството 

 

Показател за оценка 4 –  
Предложение за технология и организация за изпълнение на 

строителството 

Оценка по 
показател 

4 /ОП4/ 

В предложението си за технология и организация за изпълнение на 
строителството по т.5.1 от Таблица 2 от Том 1: Указания за участие, 
Участникът е предложил да възстанови движението в срок от 31 до 
60 календарни дни от изграждането на конструкциите на МС15 
и/или МС16. 

60 точки 

1. В предложението си за технология и организация за изпълнение 
на строителството по т.5.1 от Таблица 2 от Том 1: Указания за 
участие, Участникът е предложил да възстанови движението не по-
късно от 30 календарни дни след изграждане на конструкцията на 
метростанции МС15 и МС16.  

2. В предложението си за технология и организация за изпълнение 
на строителството по т.5.4 от Таблица 2 от Том 1: Указания за 
участие, Участникът е предложил временна организация на 
движение, съгласно която във всеки момент от строителството е 
организирал движението в двете посоки, включително по обходни 
маршрути. 

80 точки 

1. В предложението си за технология и организация за изпълнение 
на строителството по т.5.1 от Таблица 2 от Том 1: Указания за 
участие, Участникът е предложил да възстанови движението не по-
късно от 30 календарни дни след изграждане на конструкцията на 
метростанции МС15 и МС16.  
2. В предложението си за технология и организация за изпълнение 
на строителството по т.5.4 от Таблица 2 от Том 1: Указания за 
участие, Участникът е предложил временна организация на 

100 точки 
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движение, съгласно която във всеки момент от строителството е 
организирал движението в двете посоки, включително по обходни 
маршрути. 

3. В предложението си за технология и организация за изпълнение 
на строителството по т.5.4 от Таблица 2 от Том 1: Указания за 
участие, Участникът е предложил поетапно възстановяване на 
засегнатите от строителството площи. 

 

 

9.1.3.5. Оценка по показател 5 /ОП5/ - Предлагана цена 

Комисията оценява офертите по показател Предлагана цена, на всеки допуснат участник 
отделно, по следната формула: 

 ОП5 = (Цена min/Цена i ) х 100, брой точки, където: 

Цена min – най-ниската цена, предложена от участник в процедурата; 

Цена i       – цена, предложена от съответния участник в процедурата. 

9.1.3.6.Комплексна оценка на офертите за Обособена позиция №1 

Комплексната оценка /КО/ на оферите за Обособена позиця №1 в брой точки се изчислява 
за всеки участник отделно по следния начин: 

КО = ОП1 х 6% + ОП2 х 8% + ОП3 х 22% + ОП4 х 16% + ОП5 х 48%, брой точки 

Максималната възможна комплексна оценка е 100 /сто/ точки. 

Когато получените оценки /по технически показатели, по финансов показател или 
комплексна/ не са цели числа, а десетични дроби, те се закръгляват до втория знак след 
десетичната запетая. 

 

9.1.4.Оценка на офертите за Обособена позиция №2 по отделните показатели 

9.1.4.1. Оценка по показател 1 /ОП1/ - Срок за изпълнение на обекта – по следната формула: 

ОП1 = (Срок min./Срок i ) х 100, брой точки, където: 

Срок min – минимален предложен срок в месеци от участник в процедурата за 
обособена позиция №2; 

Срок i    – срок в месеци, предложен от съответния участник в процедурата за 
обособена позиция №2. 
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9.1.4.2. Оценка по показател 2 /ОП2/ - Предложение за проучване: 

Показател за оценка 2 –  
Предложение за проучване 

Оценка по 
показател 2 

/ОП2/ 

Участникът е разработил предложението си за проучване, базирайки 
са на данните от Идейния проект на Възложителя относно 
геоложките и хидрогеоложките условия в района на строителството 
и относно съществуващите инфраструктурни обекти в обхвата на 
строителството. 

60 точки 

1.Към предложението си за проучване по т.2.1 от Таблица 2 от Том 
1: Указания за участие, Участникът е предложил да изпълни поне по 
1 /един/ сондаж за проучване на геоложките и хидрогеоложките 
условия в района на МС17, МС18 и поне по 1 /един/ сондаж за 
проучване на геоложките и хидрогеоложките условия в района на 
метроучастъци МС16 – МС17 и МС17 – МС18.  

2. Към предложението си за проучване по т.2.2 от Таблица 2 от Том 
1: Указания за участие, Участникът е предложил да извършва 
мониторинг на сградите и съоръженията в близост до районите на 
строителство на метростанции МС17, МС18 и метротунелите през 
целия етап на изпълнение на обекта. 

3.Проучването на Участника относно съществуващите инженерни 
мрежи в обхвата на строителството се основава на данните от 
Идейния проект на Възложителя. 

80 точки 

1. Към предложението си за проучване по т.2.1 от Таблица 2 от Том 
1: Указания за участие, Участникът е предложил да изпълни 
минимум по 2 /два/ сондажа за проучване на геоложките и 
хидрогеоложките условия в района на МС17 и МС18 и минимум по 2 
/два/ сондажа за проучване на геоложките и хидрогеоложките 
условия в района на метроучастъци МС16 – МС17 и МС17 - МС18. 

2. Към предложението си за проучване по т.2.2 от Таблица 2 от Том 
1: Указания за участие, Участникът е предложил да извърши освен 
мониторинг на сградите и съоръженията в близост до районите на 
строителство на метростанциите и тунелите през целия етап на 
изпълнение на обекта и мероприятия за заздравяване на почвата с 
цел избягване на деформации и слягания на конструкциите на сгради 
и съоръжения в зоната на влияние на тунела и метростанциите. 

3. Към предложението си за проучване по т.2.3 от Таблица 2 от Том 
1: Указания за участие, Участникът е представил направени от него 
допълнителни проучвания за уточняване на всички съществуващи 
инфраструктурни обекти в обхвата на метростанции МС17 и МС18, 
както и в обхвата на двете работни шахти за изпълнение на 
метротунелите.  

100 точки 
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9.1.4.3. Оценка по паказател 3 /ОП3/ - Предложение за проектиране 

Показател за оценка 3 –  
Предложение за проектиране 

Оценка по 
показател 

3 /ОП3/ 

В предложението си за проектиране по т.3.1 от Таблица 2 от Том 1: 
Указания за участие, Участникът е предложил: 

1. Да осигури водоплътността на фугите в съответствие с Идейния 
проект – чрез монтаж на водоспиращи ленти при дилатационните 
фуги. 

2. Да осигури отводняването на шахтите на асансьорите и 
ескалаторите чрез монтаж на помпени станции или гравитачно в 
зависимост от възможностите за заустване в градската канализация. 

60 точки 

В предложението си за проектиране по т.3.1 от Таблица 2 от Том 1: 
Указания за участие, Участникът е предложил: 

1.Да осигури водоплътността на фугите освен монтаж на 
водоспиращи ленти при дилатационните фуги и чрез монтаж на 
инжекционни маркучи при същите, както и при работните фуги, 
които при необходимост да се ползват за инжекционни работи за 
повишаване водоплътността на фугите. 

2. Да осигури отводвяването на асансьорните и ескалаторните 
шахти освен чрез монтаж на помпени станции или гравитачно /в 
зависимост от възможностите за заустване в градската канализация/ 
и допълнително чрез направа на отводнителни канавки на 
повърхността и наклони в настилката.  

80 точки 

В предложението си за проектиране по т.3.1 от Таблица 2 от Том 1: 
Указания за участие, Участникът е предложил: 

1. Да осигури водоплътността на фугите чрез монтаж на 
водоспиращи ленти при дилатационните фуги, монтаж на 
инжекционни маркучи при дилатационните и при работните фуги, 
които и монтаж на водоспираща лента при работните фуги между 
шлицовите стени. 

 2. Секциониране на площната хидроизолация в метростанциите за 
локализиране на евентуално появили се течове. 

3. Да осигури отводвяването на асансьорните и ескалаторните 
шахти чрез монтаж на помпени станции или гравитачно /в 
зависимост от възможностите за заустване в градската канализация/ 
и допълнително чрез направа на отводнителни канавки на 
повърхността и наклони в настилката. Предложил е и подходящ 
покрив на асансьорите, както и защитни козирки. 

4. В предложението си за проектиране по т.4.5 от Таблица 2 от Том 
1: Указания за участие, Участникът е предложил за част от 

100 точки 
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оборудването да вложи кабели с по-висок клас на 
пожароустойчивост в сравнение с минималните изисквания на 
Възложителя. 

 

9.1.4.4. Оценка по показател 4 /ОП4/ - Предложение за технология и организация за 
изпълнение на строителството 

Показател за оценка 4 –  
Предложение за технология и организация за изпълнение на 

строителството 

Оценка по 
показател 

4 /ОП4/ 

В предложението си за технология и организация за изпълнение на 
строителството по т.5.1 от Таблица 2 от Том 1: Указания за участие, 
Участникът е предложил да възстанови движението в срок от 31 до 
60 календарни дни от изграждането на конструкциите на МС17 
и/или МС18. 

60 точки 

1. В предложението си за технология и организация за изпълнение 
на строителството по т.5.1 от Таблица 2 от Том 1: Указания за 
участие, Участникът е предложил да възстанови движението не по-
късно от 30 календарни дни след изграждане на конструкцията на 
метростанции МС17 и МС18. 

2. В предложението си за технология и организация за изпълнение 
на строителството по т.5.4 от Таблица 2 от Том 1: Указания за 
участие, Участникът е предложил временна организация на 
движение, съгласно която във всеки момент от строителството е 
организирал движението в двете посоки, включително по обходни 
маршрути. 

80 точки 

1. В предложението си за технология и организация за изпълнение 
на строителството по т.5.1 от Таблица 2 от Том 1: Указания за 
участие, Участникът е предложил да възстанови движението не по-
късно от 30 календарни дни след изграждане на конструкцията на 
метростанции МС17 и МС18. 

2. В предложението си за технология и организация за изпълнение 
на строителството по т.5.4 от Таблица 2 от Том 1: Указания за 
участие, Участникът е предложил временна организация на 
движение, съгласно която във всеки момент от строителството е 
организирал движението в двете посоки, включително по обходни 
маршрути. 

3. В предложението си за технология и организация за изпълнение 
на строителството по т.5.4 от Таблица 2 от Том 1: Указания за 
участие, Участникът е предложил поетапно възстановяване на 
засегнатите от строителството площи. 

100 точки 
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9.1.4.5. Оценка по показател 5 /ОП5/ - Предлагана цена 

Комисията оценява офертите по показател Предлагана цена, на всеки допуснат участник 
отделно, по следната формула: 

 ОП5 = (Цена min/Цена i ) х 100, брой точки, където: 

Цена min – най-ниската цена, предложена от участник в процедурата; 

Цена i       – цена, предложена от съответния участник в процедурата. 

9.1.4.6. Комплексна оценка на офертите за Обособена позиция №2 

Комплексната оценка /КО/ в брой точки се изчислява за всеки участник отделно по следния 
начин: 

КО = ОП1 х 6% + ОП2 х 8% + ОП3 х 22% + ОП4 х 16% + ОП5 х 48%, брой 
точки 

Максималната възможна комплексна оценка е 100 /сто/ точки. 

Когато получените оценки /по технически показатели, по финансов показател или 
комплексна/ не са цели числа, а десетични дроби, те се закръгляват до втория знак след 
десетичната запетая. 

 
РРааззддеелл  VV..11..  ООББССТТООЯЯТТЕЕЛЛССТТВВАА,,  ННААЛЛИИЧЧИИЕЕТТОО  ННАА  ККООИИТТОО  ЕЕ  ООССННООВВААННИИЕЕ  ЗЗАА  
ООТТССТТРРААННЯЯВВААННЕЕ  ННАА  УУЧЧААССТТННИИЦЦИИТТЕЕ    

 Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка участник за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.т.1-7 и чл.55, 
ал.1,т.1 от ЗОП, възникнали  преди или по време на процедурата. Информацията 
относно личното състояние се посочва в  Част III от ЕЕДОП: Основания за 
изключване. 

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно 
лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от 
защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното 
състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се 
попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната 
хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 
самостоятелно да представлява съответния стопански субект.  

Обстоятелства по чл.54, ал.1, т.т.1 - 7 от ЗОП: 

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка участник, когато: 
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1) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 
108а, чл.159а - 159г, чл. 172, чл.192а,чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 
307, чл. 321,321а и чл.352-353 е от Наказателния кодекс;  

2) е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна;  

3) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 
162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;  

4) e налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП;  

5) е установено, че:  

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

6) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че 
при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 
и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен;  

7) Е налице конфликт на интереси по смисъла на § 2, т.21 от ДР на ЗОП, който не може 
да бъде отстранен. 

Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:  

а/. лицата, които представляват участника;  

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;  

в/. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на 
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, 
членовете на управителните или надзорните органи. 

т.3 не се прилага, когато:  

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;  

2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 
повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 
финансова година.  

Обстоятелства по чл.55, ал.1,т.1 от ЗОП: 
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Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената 
поръчка участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, а 
именно: 

 1. Обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите 
си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в 
случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, 
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която 
е установен;  

 Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, за 
които важат забраните по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРСЛТДС), освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от 
същия закон. 

 Други основания за отстраняване: 

Освен на основанията по чл.54, ал.1, т.1-7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП възложителят отстранява 
от процедурата:  

1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 
условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията;  
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия на поръчката;  
3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1от ЗОП или чиято 
оферта не е приета съгласно чл.72,ал.3-5 от ЗОП; 
4. участници, които са свързани лица съгласно § 2, т.45 от ДР на ЗОП, във връзка с § 1, т.13 
и 14 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа. 
  
РРААЗЗДДЕЕЛЛ  VV..22..  ССЪЪДДЪЪРРЖЖААННИИЕЕ  ННАА  ООФФЕЕРРТТААТТАА  ИИ  ДДООККУУММЕЕННТТИИТТЕЕ,,  ССВВЪЪРРЗЗААННИИ  СС  
УУЧЧААССТТИИЕЕТТОО  ВВ  ППРРООЦЦЕЕДДУУРРААТТАА    
 
10. Подаване на документите, свързани с участието в процедурата: 

Всички документи трябва да са: 

10.1. Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис, 
освен документите, за които са посочени конкретни изисквания за вида и заверката им. 
10.2. Документите се подписват само от лица с представителни функции, назовани в 
удостоверението за актуално състояние или от упълномощени лица. Във втория случай се 
изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива 
функции. 
10.3.  Офертата и документите към нея се изготвят на български език. 
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10.4.  При изготвяне на офертата и документите към нея всеки участник трябва да се 
придържа точно към обявените от възложителя условия и изискванията на чл.47, ал.1 от 
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 
10.5. Документите, свързани с участието в процедурата, се представят в запечатана 
непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

А)  Наименованието на Участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо  
Б)  Адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 
В) Наименованието на поръчката и обособената позиция, за която се подават 
документите.  

Опаковката включва документите по чл.39, ал.2 и ал.3, т.1 от ППЗОП, опис на 
представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 
"Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 
от ППЗОП. 
Ако за участник се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията с 
изискванията към личното му състояние или критериите за подбор, посочени в настоящата 
документация, ще се прилага реда по чл.54, ал.7 – 10 от ППЗОП. 
 
11. Съдържание на ОПАКОВКАТА – документи и образци, както следва: 
11.1. Опис на документите, подписан от участника – попълва се Образец № 1; 

11.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - 
ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката, съдържащ информация относно личното състояние и критериите за подбор - 
попълва се Образец № 2; 

11.2.1. Указание за подготовка на ЕЕДОП: 
11.2.1.1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се 
предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът 
е установен, са длъжни да предоставят информация. 

11.2.1.2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 
доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за 
всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по точка 
11.2.1.1.  

11.2.1.3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се 
представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението. 

11.2.1.4. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при 
предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се 
в него информация все още е актуална. Участниците могат да използват въможността, 
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когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и 
подписан електронно ЕЕДОП.  
В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация, с която 
се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания 
ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. 

11.2.1.5. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа 
информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно 
законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези 
обстоятелства служебно на възложителя. 

11.2.1.6. Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 ЗОП или 
основанията по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел 
мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. 

Важно: 
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички 
или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, 
когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 
 
11.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност /когато е приложимо/ 

11.3.1. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 и обстоятелства по чл.55, 
ал.1, т.1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които 
гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 
отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:  

11.3.1.1. е погасил задълженията си по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП, включително начислените 
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

11.3.1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

11.3.1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни 
и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

11.3.2. Като доказателства за надеждността на участника се представят следните 
документи: 

11.3.2.1. по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП – документ за 
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 
разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на 
дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

11.3.2.2. по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.3 от ЗОП – документ от 
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

Важно: 
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. 
В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 
неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 
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Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените 
доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата. 
Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на 
държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото 
да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва 
предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или 
акта. 
 
11.4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението 
(когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице), когато е приложимо - 
представя се заверено от участника копие; 
 
11.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, ал.11 от ЗОП и за липса 
на обстоятелство по чл.44, ал.5 от ЗОП - попълва се Образец № 3; 
 
11.6. Декларация във връзка с чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС - попълва се 
Образец № 4. В случай, че участникът в процедурата е обединение, декларацията се 
представя от всеки участник в обединението; 
 

11.7. Техническо предложение /за съответната обособена позиция, за която се подава 
оферта/ 

11.7.1. Техническото предложение (попълва се Образец № 5.1 за обособена позиция №1 или  
Образец №5.2 за обособена позиция №2) трябва да съдържа: 

 документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие; 

 предложение за изпълнение на поръчката за съответната обособена позиция в 
съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и съобразено с 
критериите за възлагане - предложението трябва: да е придружено от съдържание; всяка 
страница да е последователно номерирана, за да се гарантира, че участникът материално 
представя всичко, което се изисква и че представеното може бързо да бъде проверено за 
пълнота; да се представи на хартиен и на електронен носител /CD/;    

 декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за 
съответната обособена позиция - попълва се Образец № 6; 

Важно: 
В документацията за обществената поръчка Договорът е представен в Том 2. 
Договорът  се формира от: Договорно споразумение и следните документи:  
(а)  Общи условия на Договорни условия за Технологично оборудване и Проектиране-
Строителство, първо издание на ФИДИК на български език от 2002 г. на БААИК (Превод 
от английски език от Николай В. Атанасов на първото издание на ФИДИК от 1999 г. (ISBN 
2-88432-023-7, Жълтата книга на ФИДИК). 

(b) Специфични условия на Договора. 

(c) Приложение 1 „Резюме на Специфичните условия”. 
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Неразделна част от Договора са и Изискванията на Възложителя, съгласно определението 
на Под-клауза 1.1.1.5 от Специфичните условия и Офертата на Изпълнителя. 

Договорът влиза в сила след получаване на писмено потвърждение за осигурено 
финансиране от Възложителя до Изпълнителя. Ако договорът не влезе в сила в срок до три 
месеца след неговото подписване, всяка от страните може да го прекрати с едностранно 
волеизявление до другата страна, без да дължи обезщетение. 

 декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 7; 
 

11.8. Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагани ценови параметри», който 
съдържа Ценово предложение за съответната обособена позиция, за която се подава оферта. 

11.8.1. Ценовото предложение трябва да съдържа:  

а/ Образец №8.1 или Образец №8.2 (според обособената позиция), в който се попълва 
предлаганата от участника цена за придобиване и авансовото плащане в процент от 
стойността на договора. Възложителят предвижда авансово плащане в размер на 10% от 
стойността на договора. 

б/ Ценова оферта - Том 3А или Ценова оферта - Том 3Б (според обособената позиция), в 
която се попълват следните документи: Предлагана цена, Списък на подизпълнителите и 
дяловото им участие в работите, График на плащанията, График на важните събития, 
График на процентните плащания, График на прогнозните парични потоци. 

Изискванията за попълването на Ценовата оферта са дадени подробно в Том 3А /за 
обособена позиция №1/ и в Том 3Б /за обособена позиция №2/ - Встъпителни бележки. 

11.8.2. Общи указания 

11.8.2.1. Участникът в процедурата трябва да представи Ценовата оферта на хартия и в 
електронен вид, разработен на Microsoft Office Excel, като файловете трябва да са с 
разширение xls.  

11.8.2.2. Ценовата оферта на всеки участник трябва да е изготвена съобразно неговото 
предложение за изпълнение на поръчката. 

11.8.2.3. При разлики между електронния и хартиения носители, за вярна ще се приема 
подписаната Ценова оферта, представена на хартия.  

11.8.2.4. Офертната цена не трябва да включва данък добавена стойност, дължим в 
България (който ще бъде изплатен на Изпълнителя от Възложителя).  
11.8.2.5. Офертната цена трябва да включва всички разходи, които Изпълнителят следва да 
извърши при изпълнение на неговите договорни задължения по Проекта до въвеждането на 
обекта в експлоатация, включително и непредвидени задължения.  

11.8.2.6. Офертната цена трябва да включва и всички мита, данъци, такси и други вземания, 
дължими от Изпълнителя, съгласно Законодателството в Република България. 

Важно: 
Проектът е разделен на Разходни центрове, наименовани според техния общ обхват на 
работи. Разходните центрове са разделени на Важни събития, с които са описани обобщено 
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дейностите в рамките на Разходния център. Срещу всяко важно събитие се вписва цена. 
Изпълнителят може да поиска да му бъде издаден Сертификат за частично изпълнение на 
Важно събитие и респективно плащането му, ако са изпълнени не по-малко от 20% от 
Важното събитие. Първото заявяване на междинно плащане може да бъде направено не по-
рано от началото на месеца след месеца, в който попада Датата на Започване на Работите. 
Ако Изпълнителят не изпълни дадено Важно събитие в рамките на 90 дни от Датата за 
завършване на това Важно събитие, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,05% от 
стойността на Важното събоитие, за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от 
стойността на Важното събитие. Нарастването на месечните процентни плащания за 
Разходни центрове от 8 до 12, с изключение на проектирането, не трябва да започват преди 
изтичането на Месец №12. Документът График на прогнозните парични потоци се изготвя 
на базата на финансова рамка по години. Препъръчителната финансова рамка на 
Възложителя е както следва: I-ва година – 35%, II-ра година – 40% и III-та година – 25%. 

 
РРААЗЗДДЕЕЛЛ  VVII..  УУККААЗЗААННИИЯЯ  ККЪЪММ  ЗЗААИИННТТЕЕРРЕЕССООВВААННИИТТЕЕ  ЛЛИИЦЦАА  ИИ  

УУЧЧААССТТННИИЦЦИИТТЕЕ  ВВ  ППРРООЦЦЕЕДДУУРРААТТАА  
  

12. Условия за участие в процедурата 
12.1 В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват  български или 
чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго 
образование, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно 
законодателството на държавата, в която то е установено. 
Участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на 
основание на неговия статут или правната му форма, когато той или участниците в обединението 
имат право да предоставят съответната услуга, доставка или строителство в държавата членка, в 
която са установени. 

12.2. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички 
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и другите 
нормативни актове, свързани с изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на 
различни от тези условия и изисквания от страна на участника ще доведе до отстраняването 
му. 
12.3. Свързани лица по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП, във връзка с §1, т.13 и т.14 от ДР 
на Закона за публично предлагане на ценни книжа, не могат да бъдат самостоятелни 
участници в една и съща процедура. 

"Свързани лица" са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 
линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 
включително. 
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12.4. Всеки участник има право да представи само една оферта, като офертата не може да 
се предлага във варианти.  
12.5.  До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може 
да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

 
13.  ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: 
13.1. Когато се предвижда участие на подизпълнители, отделен ЕЕДОП задължително се 
представя от всеки от  тях:  
13.2. Когато участник е определил с офертата си един или повече от подизпълнителите, с 
които ще сключи договор за подизпълнение, той е длъжен да:  

1. посочи в офертата си предложените подизпълнители, вида на работите, които ще се 
извършват, и дела на тяхното участие;  

2. представя документи, с които доказва спазването на изискванията за подбор на всеки 
от тях съобразно вида и дела на тяхното участие; 

3. доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 
13.3.  Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 
отстраняване от процедурата. 
13.4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по 
т.13.3. 
13.5. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да подава самостоятелна оферта. 
 
14. ОБЕДИНЕНИЕ: 

14.1. Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице преди сключване на 
договор. 

14.2. В случай, че Участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или 
друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата 
при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

14.3. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, участникът 
представя копие на документ, от който да е видно правното основание за създаване на 
обединението. В документът за създаване на обединение следва по безусловен начин да се 
удостовери, че участниците в обединението поемат солидарна отговорност за участието в 
обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. Договорът трябва да 
съдържа и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:  
 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 
 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 
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  3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

14.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде 
определен и посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на 
настоящата обществена поръчка. 

14.5. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на 
офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано, при възлагане изпълнението 
на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши 
регистрацията по БУЛСТАТ след уведомяването му за извършеното класиране и преди 
подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

14.6. Лице, което участва в обединение, не може да подава самостоятелна оферта. В 
процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице 
може да участва само в едно обединение. 

14.7. Не се допуска промяна в състава на обединението след изтичане на срока за подаване 
на офертите за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка. 

 

15. Място и срок за подаване  и отваряне на оферти 

15.1. Документите, свързани с участието в процедурата, се подават от участника, или от 
упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга 
с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес: гр. София, “МЕТРОПОЛИТЕН”ЕАД, гр. 
София, ул. „Княз Борис І”№121, Деловодство, ет.2. 

15.2. Крайният срок за подаване на офертите е посочен в обявлението за възлагане на 
обществена поръчка. 
15.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 
Възложителя. 
15.4. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване. 
15.5. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще 
започне своята работа в посочения в Обявлението за обществена поръчка час и дата, в 
сградата на “МЕТРОПОЛИТЕН”ЕАД, гр. София, ул. „Княз Борис І”№121, Заседателна 
зала. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите, участниците ще 
бъдат уведомени чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час. 

16. Пликовете „Предлагани ценови параметри” ще бъдат отворени на място, ден и час, 
обявени в Профила на купувача в електронната преписка на настоящата поръчка:  
http://metropolitan.nit.bg/proczeduri-po-zop/treta-metroliniya-s-chetiri-metrostanczii/, най-малко два 
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работни дни преди тяхното отваряне. Преди отварянето на пликовете и оповестяването на 
ценовите предложения, комисията обявява на присъстващите лица резултатите от 
оценяването на офертите по показателите за оценка, обхващащи параметри от техническото 
предложение. 

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  VVIIII..  ГГААРРААННЦЦИИИИ  ЗЗАА  ИИЗЗППЪЪЛЛННЕЕННИИЕЕ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  ИИ  ООББЕЕЗЗППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  
17.1. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на пет на сто 
(5%) от стойността на договора без ДДС за съответната обособена позиция.  

17.1.1. Участникът, определен за изпълнител на поръчката, представя гаранцията за 
изпълнение при подписване на договора. 

17.1.2. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да е не по-малко от 21 дни след 
получаване на копие от Сертификата за изпълнение на обекта. 

17.1.3. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.  

17.2. Изпълнителят има право да получи авансово плащане в размер  на 10% от стойността 
на договора, ако той е заявил намерението си да получи такова плащане в Образец № 8.1 
или Образец № 8.2 /в зависимост от обособената позиция, за която подава оферта/ и ако е 
представил гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства. Гаранцията за 
обезпечаване на авансово предоставените средства се представя след подписване на 
договора, непосредствено преди готовност за превеждане на аванса. 

17.2.1. Валидността на банковата гаранцията за обезпечаване на авансово предоставените 
средства следва да е не по-малко от 30 дни от изтичане на времето за завършване на обекта. 
 
17.2.2. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, се освобождава до 
три дни след връщане или усвояване на аванса. 
 
17.2.3. Всички други въпроси, свързани с авансовото плащане и гаранцията за обезпечаване 
на авансово предоставените средства, и срокът за плащане, се определя в договора за 
обществена поръчка. 
 
18. Гаранциите по т.17.1 и т.17.2 се представят в една от следните форми: 

a) депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя: 

в  лева: 
Банка:  УниКредит Булбанк, клон Калоян  
IBAN: BG34UNCR76301039298950  
BIC: UNCRBGS 
в  евро: 
Банка: УниКредит Булбанк, 
IBAN: BG59UNCR76301200204913, 
BIC: UNCRBGSF 
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б) банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя.  

в) застраховка, издадена в полза на Възложителя, обезпечаваща изпълнението на 
конкретния договор и равна на размера на дължимата гаранция. 

19. Определеният изпълнител избира свободно формата на гаранциите по т.17.1 и т.17.2. 

19.1. Ако избраният изпълнител избере да предостави банкова гаранция или застраховка, то 
тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в 
което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за 
възлагане на обществената поръчка. 

19.2. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. 
Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на 
гаранциите така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък 
от определения в настоящата процедура.  

19.3. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него. 

19.4. Ако гаранциите са представени под формата на банкови гаранции, те следва да бъдат 
изготвени съгласно Образец №9, съответно Образец №10, или в друг образец, който 
съдържа еквивалентни или по-добри условия за възложителя. 

19.5. Ако гаранциите се предоставят под формата на банкови гаранции, те трябва да бъдат 
издадени от банка, лицензирана да извършва дейност на територията на държава-членка на 
Европейския съюз или от банка с инвестиционен рейтинг, присъден от агенциите за 
кредитен рейтинг, регистрирани или сертифицирани в съответствие с Регламент (ЕО) № 
1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно 
агенциите за кредитен рейтинг. 
 
19.6. Ако избраният изпълнител избере да изпълни задълженията си за предоставяне на 
гаранция чрез слючване на застраховка, той трябва да представи валидна застрахователна 
полица, покриваща рисковете, свързани с реализацията на Проекта, и не може да бъде 
използвана за обезпечаване на отговорността на изпълнителя по друг договор. 

 
19.7. Ако гаранциите са предоставени под формата на застраховки, те следва да бъдат 
направени при застраховател, който е местно лице на Република България, или е установен 
в държава член на Европейски съюз, или в страна по споразумението за Европейското 
икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или при друг застраховател, 
който съгласно Законите може да осъществява застрахователна дейност на територията на 
Република България. 

19.8. Гаранциите, предоставени под формата на парична сума или банкова гаранция, могат 
да се представят от името на изпълнителя за сметка на трето лице гарант. 
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19.9. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на 
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.  

 
РРААЗЗДДЕЕЛЛ  VVIIIIII..  ДДООККУУММЕЕННТТИИ  ЗЗАА  ССККЛЛЮЮЧЧВВААННЕЕ  ННАА  ДДООГГООВВООРР  

20.  Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител участник по реда 
и при условията на Глава Тринадесета, Раздел II от Закона на обществени поръчки. При 
подписване на договора участникът, избран за изпълнител, е длъжен да представи следните 
документи: 

20.1. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.3 и т.6 и на обстоятелствата по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, 
освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването 
на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им 
безплатно на възложителя.  

• Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за 
посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 
участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно 
закона на държавата, в която е установен.  

• Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален 
закон, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в 
държавата, в която той е установен.  

• Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от 
членовете в обединението 

• Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 
и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като 
изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 
регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В случай, че 
обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те 
представляват еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са установени. 

20.2.Актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за 
подбор , както следва: 

20.2.1. За доказване на поставеното изискване за годност по Част IV, б.А, т.1 от ЕЕДОП - за 
упражняване на  професионална дейност, Участникът трябва да представи копие на 
валидно удостоверение за вписване в професионален регистър на строителя за изпълнение 
на строежи първа категория - за български лица, а за чуждестранни лица - от аналогични 
регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, или 
копие на еквивалентния документ. 
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20.2.2 За доказване на поставеното изискване за икономическо и финансово състояние  
участникът представя: 

 Копие на отчетите за приходите и разходите, съставна част от годишните фиансови 
отчети, за последните три приключили финансови годинии в зависимост от датата, 
на която участникът е създаден или е започнал дейността си.  

 Справка за оборота от проектиране и строително-монтажни работи (СМР). 
 Копие на валидна застраховка „Професионална отговорност”. За чуждестранните 

участници се представя еквивалентен документ. 
 

20.2.3. За доказване на поставените изисквания за техническите и професионалните 
способности участникът представя: 

 удостоверения за добро изпълнение на строителството, посочено в списъка в Част IV: 
Критерии за подбор, Раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СПОСОБНОСТИ, т.1, б.”а” от ЕЕДОП;   

 доказателства за извършените услуги, посочени в списъка  в Част IV: Критерии за 
подбор, Раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ, т.1, 
б.”б” от ЕЕДОП; 

 копие на удостоверението за пълна проектантска правоспособност на предложените 
лица проектанти – за българските лица, а за чуждестранните лица – копие на 
еквивалентния документ;  

 копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, 
посочен в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ 
НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ от ЕЕДОП; 

 копие на валиден сертификат за внедрена система за опазване на околната среда, 
посочен в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ 
НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ от ЕЕДОП. 

 
Документите по т.20.1 и т.20.2 се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 
такива. 

Забележка:  

В случай, че някои от горните документи вече са били представени или са служебно 
известни или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази 
данни на държавите членки, същите не се представят. 

20.3. Оригинал (ако гаранцията е банкова или застраховка, която обезпечава изпълнението 
чрез покритие на отговорността на изпълнителя) на документ за гаранция за изпълнение на 
поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и настоящата 
документация. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  IIXX..  ДДРРУУГГИИ  УУККААЗЗААННИИЯЯ  
 
21.  Участниците получават неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до 
документацията в „Профил на купувача” на адрес: http://metropolitan.nit.bg/proczeduri-po-
zop/treta-metroliniya-s-chetiri-metrostanczii/.  
 
22. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, 
обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока 
за получаване на  офертите. 
Разясненията се публикуват в профила на купувача на Възложителя в 4-дневен срок от 
получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване на офертите. В 
разяснението не се посочва лицето, направило запитването.   
 
23. Обмяна на информация 
 
23.1. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се 
позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, 
определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни 
представители и: 

а) органите и служители на възложителя, свързани с провеждането на процедурата; 
б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в 

изработването и приемането на документацията за участие. 
23.2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към 
провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно 
извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и 
по реда, определени с документацията. 
23.3. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник, за всяко свое 
решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата в тридневен срок от 
издаването им. 
23.4. Решенията по т. 23.3 се изпращат: 

1. на адрес, посочен от участника: 
а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с 

електронен подпис или 
б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка; 
2. по факс. 

23.5. Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на 
получаване на решението. 
23.6. Когато решението не е получено от  участника по някой от начините, посочени в т. 
23.4, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се 
смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. 
24. Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка до 
сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред 
Комисията за защита на конкуренцията. 
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25. Подаване на жалба 
 
25.1. Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването 
му за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл 
срокът за извършване на съответното действие. 
25.2. Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до 
възложителя. 
 
26. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 
участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона 
за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП. 

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  ХХ..  ССЪЪДДЪЪРРЖЖААННИИЕЕ  ННАА  ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЯЯТТАА  
Документацията за обществената поръчка се състои от: 
 

a) Том 1, съдържащ: 

1. Указания към участниците; 

2.  Приложение – Образци;   

b) Том 1А – Обща информация за проекта; 

c) Том 2 – Проект на договор; 

d) Том 3A – Ценова оферта за обособена позиция №1; 

e) Том 3Б – Ценова оферта за обособена позиция №2; 

f) Том 4А: Изисквания на Възложителя. Общи изисквания на Възложителя; 

g) Том 4Б: Изисквания на Възложителя. Функционални изисквания на Възложителя; 

h) Том 5: Изисквания на Възложителя. Технически спецификации  

Част 5.1: Архитектура и строителство; 

Част 5.2: Архитектура и строителство; 

Част: 5.3: Релсов път; 

Част: 5.4: Електрически системи и инсталации; 

Част 5.5: Система за контрол и таксуване на пътниците; 

Част 5.6: Телекомуникации 

Част 5.7: Контактна мрежа 

i) Том 6: Изисквания на Възложителя. Осигуряване на качеството 

j) Идеен проект на Възложителя 
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