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РАЗДЕЛ I. ОПИСАНИЕ ИА ОЬЩЕС ! ВЕНА ГА ПОРЪЧКА

Процедурата за възлагане на обществената поръчка се открива на основание члЛ32 във 
връзка с члЛ8, алЛ, тЛ и ал.2 във връзка с чл.20, алЛ, т.З, б.б) от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП).

1. ОЬЕКТ ИА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Обект на настоящата обществена поръчка е „УСЛУГА” по смисъла на чл.З, алЛ, т.З от ЗОП.

2. ОПИСАНИЕ ИА ПРЕДМЕТА ИА ПОРЪЧКАТА

Обществената поръчка за предоставяне на услуги включва абонаментно техническо 
обслужване в извънгаранционен срок на асансьори, платформи за инвалиди и ескалатори на 
метростанции от първи метродиаметър, асансьори в сграда „Централен диспечерски пункт” и 
асансьори в депо .,Обеля”, Корпус 1, Хале 1, в т.ч. доставка и монтаж на резервни части, по 
обособени позиции.

Обособена позиция №1 включва абонаментно техническо обслужване в извънгаранционен 
срок на 17 броя асансьори 1 исенКруп и 7 броя платформи за инвалиди Е 06 У1тес на 
метростанции от първи метродиаметър, 4 броя асансьори Рей Лифт в сграда „Централен 
диспечерски пункт” и 2 броя асансьори Рей Лифт в депо „Обеля”, Корпус 1, Хале 1 /общо 30 
броя/, при спазване правилата и инструкциите за поддръжка, заложени в европейски 
стандарт БДС ЕХ 13015:2001 IА1:2009 или еквивалент. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема 
задължението от момента на сключване иа договора да поддържа асансьорите /платформите 
за инвалиди/ в техническа изправност и безопасност, като осигурява и извърщва със 
закупени и доставени от него резервни части и консумативи, необходимите ремонти за 
отстраняване на всички неизправности, възникнали по асансьорите, съобразно Наредбата за 
безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (Приета с ПМС № 75 от 
01.04.2003 г.. обн.. ДВ, бр. 33 от 11.04.2003 г.. в сила от 12.05.2003 г., последно изм. и доп., 
бр. 88 от 24.10.2014 г.). отиосимите и действащи Български държавни стандарти и при 
условията и сроковете, определени в настоящия договор.

Обособена позиция №2 включва абонаментно техническо обслужване в извънгаранционен 
срок на 10 броя ескалатори ТисенКруп при спазване правилата и инструкциите за 
поддръжка, заложени в европейски стандарт БДС ЕХ 13015:2001 I АП2009 или еквивалент и 
правилата за повищаване на безопасността в стандарти БДС ЕХ 115-1:2008 I А1:2010 и БДС 
ЕХ 115-2:2010 или еквиваленти. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението от момента на 
сключване на договора да поддържа ескалаторите в техническа изправност и безопасност, 
като осигурява и извърщва със закупени и доетавени от него резервни части и консумативи, 
необходимите ремонти за отстраняване на всички неизправности, възникнали по 
ескалаторите, съобразно условията и сроковете, определени в настоящия договор.

3. ОБХВА Г ПА ОЬЩЕСТВЕПА ГА ПОРЪЧКА
3.1. Обхваг на обществената поръчка от Обособена позиция №1

При изпълнение на поръчката участникът поема задълженията:



1. От момента на сключване на договора да поддържа асансьорите в техническа 
изправност и безопасност.

2. Да спазва всички изисквания на Наредбата за безопасната експлоатация и 
техническия надзор на асансьори (ДВ, бр..ЗЗ от 11.04.2003 г.. изм. и доп.) и на 
действащото законодателство за асансьори;

3. Да спазва правилата за инструкции за поддръжка, заложени в европейски стандарт 
БДС ЕN 1301.5:2001 1АН2009 или еквивалент;

4. Да спазва нормативните документи за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд. съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд 
(ДВ. бр. 124 от 1997 г.. изм. и доп.);
Всички технически мероприятия по време на поддръжката на асансьорите да се 
извършват съгласно инструкциите на производителя;
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5.

6 . Да изпълнява в посочените срокове разпоредените предписания от ревизионните 
актове на Инспекцията за държавен технически надзор /ИДТН/;
При неизпълнение в съответния срок на разпорежданията на ИДТН дължи 
неустойка в размер предвиден в клаузите на договора.

7. Да извършва функционални проверки и техническо обслужване на асансьорите по 
всяко време на денонощието.
При нсизвършени функционални проверки и техническо обслужване на асансьор 
месечна гакса не се заплаща и дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на 
договора;

8. Да извършва аварийно обслужване на съоръженията в срок до 1 час от получаване 
на сигнала за аварийно спиране на асансьор;

9. Да освобождава пътниците при аварийно спиране на асансьорните уредби в срок 
до 45 минути от уведомяването;

10. При повреда на асансьор да извърши ремонт и го въведе в експлоатация в срок до 
24 часа независимо от деня на седмицата (работен или почивен ден);

11. За повреди, кои го не могат да бъдат отстранени незабавно, се съставя протокол 
между Изпълнителя и Възложителя, с който се констатира съответната 
неизправност и необходимите резервни части за ремонт;

12. В случай, че повредата не може да се отстрани в срок до 24 часа, то максималният 
срок за ремонт и пускане в експлоатация на асансьор е до 3 календарни дни от 
датата на протокола по т. 1 I.
При просрочване на този срок дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на 
договора.

13. Изпълнителят следва да осигури необходимите складови наличности от резервни 
части и консумативи с оглед спазване на срока по т.12;

14. Да влага резервни части и консумативи, които са оригинални, нови и не са 
рециклирани. Консумативи са: смазочните .материали, скрепителните елементи, 
указателните табели, лампите за осветление и почистващите препарати;

15. Да предоставя на български език сертификат за качество, произход, съответствие, 
гаранционни срокове и други технически изисквания за вложените при ремонта 
резервни части.

При непредставяне па такива документи дължи неустойка в размер предвиден в 
клаузите на договора.
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16. Гаранционният срок за извършените ремонтни дейности и за вложените резервни 
части е не по-малко от 24 месеца;

17. Да не допуска да работи асансьор в техническа неизправност;
18. При спиране на асансьор от движение да съставя протокол съвместно с 

представител на Възложителя;
19. Да пуска спрените от движение асансьори;
20. Да участва в спасителни операции, прегледи, периодични ревизии и инспекции;
21. Да обезопасява асансьорите и да поставя табели с предупредителни надписи за 

предпазване от злополуки;
22. По време на поддръжка, ремонт, инспекция или подобен род дейности, достъпа до 

асансьорите трябва да бъде забранен за неоторизирани лица;
23. Да представя до 20-то число на предходния месец график за техническото 

обслужване на асансьорите с посочена дата за одобряване от Възложителя. 
Необходимо е графика да не възпрепятства работата на метрото.
При непредставяне на график дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на 
договора;

24. Да осигурява свой транспорт, технически средства /инструменти, тестери, 
приспособления, работно оборудване, професионална прахосмукачка/ и 
екипировка за извършване на поддържане и ремонтиране на асансьорите;

25. Да предприема за своя сметка необходимите мерки за защита на асансьорите от 
значими опасности на околната среда, като течове на вода и наводнение;

26. Да поддържа валидна застраховка обща гражданска отговорност.

3.2. Обхват на обществената поръчка от Обособена позиция №2

При изпълнение на поръчката участникът поема задълженията:
1. От момента на сключване на договора да поддържа ескалаторите в техническа 

изправност и безопасност;
2. Да спазва всички изисквания на действащото законодателство за поддръжка на 

ескалатори;
3. Да спазва правилата за инструкции за поддръжка, заложени в европейски стандарт 

БДС ЕП 13015:2001 IА1:2009 и правилата за повишаване на безопасността в 
стандарз и БДС ЕN 115-1:2008 I А 1:2010 и БДС ЕN 115-2:2010 или еквиваленти;

4. Да спазва нормативните документи за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на груд. съгласно Закона за ;?дравословни и безопасни условия на труд 
(ДВ. бр. 124 от 1997 г., изм. и доп.);

5. Всички технически мероприятия по време на поддръжката на ескалаторите да се 
извършват съгласно инструкциите на производителя;

6. Да извършва техническо обслужване на всеки ескалатор не по-малко от веднъж 
месечно по всяко време на денонощието включващо:

гресиране (смазване);
почистване с професионална прахосмукачка; 
проверки;

- дейности за настройване и регулиране;
- подмяна на съставни части, които могат да се случат в следствие на износване 

или скъсване и които не променят характеристиките на съоръжението.
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При неизвьршено техническо обслужване на ескалатор месечна такса не се 
заплаща и дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на договора;
Не се признава за проведено, техническо обслужване при което не е извършено: 
гресиране (смазване), проверка на смазващата инсталация и почистване с 
професионална прахосмукачка;
Да извършва аварийно обслужване на съоръженията в срок до 1 час от получаване 
на сигнала за аварийно спиране на ескалатор;

7.

8 .

9.

10

11

При повреда на ескалатор да извърши ремонт и го въведе в експлоатация в срок 
до 24 часа независимо от деня на седмицата (работен или почивен ден);
За повреди, които не могат да бъдат отстранени незабавно, се съставя протокол 
между Изпълнителя и Възложителя, с който се констатира съответната 
неизправност и необходимите резервни части за ремонт;
В случай, че повредата не може да се отстрани в срок до 24 часа, то максималният 
срок за ремонт и пускане в експлоатация на ескалатор е до 10 календарни дни за 
механичните части и до 3 календарни дни за електрическите части от датата на 
протокола по г. 10;
При просрочване на тези срокове дължи неустойка в размер предвиден в клаузите 
на договора.

12. Изпълнителят следва да осигури необходимите складови наличности от резервни 
части и консумативи с оглед спазване на сроковете по т. 11;

13. Да влага резервни части и консумативи, които са оригинални, нови и не са 
рециклирани. Консумативи са: смазочните материали, скрепителните елементи, 
указателните табели, лампите за осветление и почистващите препарати;

14. Да предоставя на български език сертификат за качество, произход, съответствие, 
гаранционни срокове и други технически изисквания за вложените при ремонта 
резервни части.
При непредставяне на такива документи дължи неустойка в размер предвиден в 
клаузите на договора;

15. Гаранционният срок за извършените ремонтни дейности и за вложените резервни 
части е не по-малко от 24 месеца;

16. Да не допуска да работи ескалатор в техническа неизправност;
17. При спиране на ескалатор от движение да съставя протокол съвместно с 

представител на Възложителя;
18. Да пуска спрените от движение ескалатори;
19. Да участва в спасителни операции, прегледи, периодични ревизии и инспекции;
20. Да обезопасява ескалаторите и да поставя табели с предупредителни надписи за 

предпазване от злополуки;
21. По време на поддръжка, ремонт, инспекция или подобен род дейности, достъпа до 

ескалаторите трябва да бъде забранен за неоторизирани лица;
22. Да представя до 20-то число на предходния месец график за техническото 

обслужване на ескалаторите с посочена дата за одобряване от Възложителя. 
Необходимо е графика да не възпрепятства работата на метрото.
При непредставяне на график дължи неустойка в размер предвиден в клаузите на 
договора;



23. Да осигурява свой транспорт, технически средства /инструменти, тестери, 
приспособления, работно оборудване, професионална прахосмукачка/ и 
екипировка за извършване на поддържане и ремонтиране на ескалаторите.

24. Да предприема за своя сметка необходимите мерки за защита на асансьорите от 
значими опасности на околната среда, като течове на вода и наводнение;

25. Да поддържа валидна застраховка обща гражданска отговорност.

4. ОЬЕМ НА НОРЪЧКАТЛ

В обема на Обособена позиция №1 се включва абонаментно техническо обслужване в 
извънгаранционен срок на 17 броя асансьори ТисенКруп и 7 броя платформи за инвалиди Е 
06 У1тес на метростанции от първи метродиаметър, 4 броя асансьори Рей Лифт в сграда 
„Централен диспечерски пункт” и 2 броя асансьори Рей Лифт в депо „Обеля”, Корпус 1, 
Хале 1 /общо 30 броя/, за срок от датата на сключване на договора до 05.06.2021 г.

В обема на Обособена позиция №>2 се включва абонаментно техническо обслужване в 
извънгаранционен срок на 10 броя ескалатори ТисенКруп за срок от датата на сключване на 
договора до 05.06.2021 г.

5. ВЪЗЛОЖИ I ЕЛ

Възложител на настоящата обществена поръчка е проф. д-р инж. Ст.Братоев - Изпълнителен 
директор на „МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, който е възложител по смисъла на чл.5, ал.5 от 
Закона за обществени поръчки /ЗОИ/. Възложителят взема рещение за откриване на 
процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението и 
докумен тацията за обществената поръчка.

6. СРОК и място ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ИА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

6.1. Срокът за изпълнение на всеки от договорите е както следва;

За Обособена позиция №1 от датата на сключване на договора до 05.06.2021г.

За Обособена позиция №2 от датата на сключване на договора до 05.06.2021г.

6.2. Място за изпълнение: гр. София.

7. СРОК ИА ВАЛИ/ЦЮС I ИА ОФЕРТИ ГЕ

7.Е Срокът на валидност на офертите трябва да бъде 6 (щест) месеца, считано от крайния 
срок за получаване на оферти. Възложителят може да поиска от участниците да удължат 
срока на валидност на офертите си до сключване на договор.

Дбонамсн! но техническо обслужване в и шъигараинионен срок на
асансьори, плагформи ш ннвсииши и ескалатори на мегросганцни от първи метродиаметьр. асансьори в сг рада ,.11ен фа1ен диспечерски

пункт и асансьори в депо ..Обеля'. Корпус 1. Хале 1. в г.ч. доставка и монтаж ма ре зервни части, по обособени позиции

7.2. Участник, който откаже да удължи срока на валидност на офертата си след отправяне на 
покана от страна на Възложителя в определения в поканата срок, ще бъде отстранен от 
участие в процедурата за възлагане.



Абоиамсн1но гсхничсско обсл\'жваие в и шь1п арамцпонем срок на
асансьори, плагформи аа иива-шли и сскаипори на мсгросгамции 01 мърЕН! мсЕролиаме гър. асаЕЕСьори в се рала „I 1сигра.!|СЕЕ диСЕЕечсрски 

пункЕ и асансьори 1̂  лсмо ..Обеля Корпус 1. Хале 1. в е ч. досгавка ее монтаж еел рсаервни части, но обособсЕЕи Еюаииии

8. ИРОГНОЗНЛ СТОЙНОСТ ПА ПОРЪЧКАТА. ФИПАПСИРАПЕ. ПЛАЩАНЕ

8.1. Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на 286 285 /двеста 
осемдесет и щест хиляди двеста осемдесет и пет/ лева без 1̂Л,С, разделена по обособени 
позиции както следва:
а/ Прогнозна стойност за Обособена позиция №1 -  173 700 (сто седемдесет и три хиляди и 
седемстотин) лева без /ЕЩ» която отговаря на прогнозна стойност за обслужване на един 
асансьор /платформа за инвалиди/ за един месец 180 /сто и осемдесет/ лева без /ЩС, при 
условна дата на сключване на договора 01Л 0.2018г.
б/ Прогнозна стойност за Обособена позиция №2 112 585 (сто и дванадесет хиляди
петстотин осемдесет и пет) лева без Д̂ Щ? която отговаря на прогнозна стойност за 
обслужване на един ескалатор за един месец 350 /триста и петдесет/ лева без ДЛ,С» при 
условна дата на сключване на договора 01.10.2018г.

8.2. Финансирането на обществената поръчка е със средства на Възложителя.

8.3. Всички разплащания по договорите за обществената поръчка ще се извърщват в 
съответствие и по реда, посочени в проектите на договори.

9. ВЪ ШОЖПОС Г ЗА ПРЕДС ГАВЯПЕ ПА ВАРИАН ГИ В ОФЕРТИТЕ

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.

10. РАЗХОДИ ЗА ПОДГО ГОВКА ПА ОФЕР ГИТЕ И УЧАС ГИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Разходите за изготвяне на офертите и за участие в процедурата са за сметка на участниците. 
Възложителят не участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода на 
процедурата.

11. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ ИА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 
ОВ1ЦЕСТВЕ11А ГА ПОРЪЧКА

Възложителят публикува документацията за обществената поръчка на своя профил на 
купувача на интернет адрес: ЬИр5://те1;гороИ1;ап.п11;.Ь§/ргос2ес1иг1-ро-2ор/аЬопатеп1по- 
оЬ51и2Ьуапе-30-а8ап5оп-1-10-е5ка1а1ога/, откъдето документацията е достъпна безплатно и 
неограничено в електронен вид.

РАЗДЕЛ П. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПА ПОРЪЧКАТА

1. Изисквания към изпълнението на поръчката за Обособена позиция №1 и за Обособена 
позиция №2:

За изпълнение на поръчката участникът, избран за изпълнител, трябва:
1.1. Да поддържа съоръженията от Списъка от Техническата спецификация за съответната 

обособена позиция в техническа изправност и безопасност от датата на сключване на 
дог овора и през целия срок на неговото изпълнение.

1.2. Да спазва изискванията на Техническата спецификация за съответната обособена 
позиция.

1.3. Да спазва всички нормативни изисквания, свързани с данъци и осигуровки, закрила на 
заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България, и които са 
приложими към предоставяните услуги.
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Информация за изискванията, свързани с данъци и осигуровки, може да бъде получена от 
НАП.

Информация относно условията за закрила на заетостта и условията на труд може да бъде 
получена от ИА „Главна инспекция по труда“.

1.4. Да поддържа валидна застраховка „Обща гражданска отговорност” за причинени от него 
имуществени и неимуществени вреди на трети лица, при или по повод осъществяване на 
стопанската му дейност.

Абонамсн гно техническо обслужнане в извънгаранционен срок на
асансьори, платформи за инвалиди и ескштатори на мсгросгаиции ог първи мегродиамсгьр, асансьори в сграда „Централен диспечерски

пункт и асансьори в депо ..Обеля”. Корпус 1. Ха.'1С I. в т.ч. доставка и мон таж на резервни части, по обособени позиции

РАЗДЕЛ Ш. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. УСЛОВИЯ ЗЛ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или 
чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго 
образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на 
държавата, в която е установено.У частник не може да бъде отстранен от процедурата 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 в 
държавата членка, в която са установени.

1.2. 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.

1.3. Свързани лица по смисъла на §2, т.4.5 от доп.разпоредби на ЗОП във вр. е § 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 кон тролират трето лице;

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до 
четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта етепен включително.

„Контрол “ е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или 
друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява рещаващо влияние върху вземането на рещения във 
връзка с дейността на юридическо лице.



1.4. Всеки участник има право да представи само една оферта, като офертата не може да се 
предлага във варианти.

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 
промени, допълни или да оттегли офертата си.

2. ОБЕДИНЕНИЕ:

2. Е Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която 
Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

2.2. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно 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.

2.3. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към 
заявлението за участие се 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. 
Като минимално съдържание договора задължизелно трябва да съдържа следната 
информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. Правата и задълженията на участниците в обединението;

2. Разпределението на отговорността между членовете на обединението;

3. Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

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

2.5. 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.

2.6. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 
юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на 
юридическо лице. договорьт за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 
представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 
регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи еъгласно законодателството на 
държавата, в която обединението е установено (чл.70 от Правилника за прилагане на ЗОП).

Абонаментно гехиическо обслужване в извънгаранционен срок на
асансьори, платформи за ннва.ииди и еска-загори на ме1росганинм от ньрвн мегролиамегьр. асансьори в сг рала ..Цензрален диспечерски

н\ нк1 н асансьори в депо ..()бе.'1я '. Корпус 1. Ха.'1с 1. в 1.ч, доставка н монтаж на резервни части, но обособени позиции
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2.7. 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.

2.8. 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, като 
всяка извърщена такава е основание за отстраняване на участника.

3. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ ИЛ УЧЛС1 НИЦИТЕ

ЛбонаменНЮ техническо обслужване в ичвънр аранцнонен срок на
асансьори, платформи та инвалиди и ескалатори на ме1росганцин от първи метродиамегьр, асансьори в ст рала „Центра.тен диспечерски

пункт" и асансьори в лсно „Обеля". Корпус I . .Хале I . в л ч. лосл авка и моилаж на резервни части, ио обособени позиции

З.Е 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 и т.5 от 
ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата -  Информацията относно личното 
състояние се посочва в Част 111: Основания за изключване от ЕЕДОП.
З.ЕЕ Обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.т.1 - 7 от ЗОП, са както следва:
За участник когато:
а) 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. 352-353е от Е1аказателния кодекс (НК) - чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП;
б) 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 - чл.54, ал. 1, т.2 от ЗОП;
в) 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 - чл.54, ал.1, т.З от ЗОП;
г) е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ап.5 от ЗОП' - чл.54, ал.1, т.4 от ЗОП;
д) е установено, че (чл.54, ал.1, т.5 от ЗОП):
- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
е) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно рещение, нарущение 
начл.61, ал.1. чл.62. ал. 1 или 3, чл.63. ал.1 или 2, чл.118, чл.128, чл.228, ал.З, чл.245 и чл. 
301 - 305 от Кодекса на труда или чл.13, ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата 
мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен - чл.54, 
ал.1, Т.6 от ЗОП;
ж) е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т.21 от ДР на ЗОП, който не може да 
бъде отстранен - чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП.

' Чл. 44, ал. 5 3011 гласи: ,,{5) В случай че с извършването на действия по ал. 3 и/или 4 не може да се осигури
спазване на принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации и/или в 
подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да докаже, че участието му не 
води до нарушаване на този принцип."



ЗЛ.2. Основанията по т. 3.1.1 б. ,.а“, „б" и ,.ж“ се отнасят за лицата, които представляват 
участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника, и за 
други лица. които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 
тези органи.

Забележки:

1) Лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на управителни и 
надзорни органи на участника са, както следва;

а) при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон;

б) при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 
Търговския закон;

в) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от 
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата 
по чл. 147. ал. 1 от Търговския закон;

г) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 
от Търговския закон;

д) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 
от Търговския закон;

е) при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
ж) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона 

или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която 
клонът е регистриран;

з) в случаите по б. “а” - “ж” - и прокуристите, когато има такива;
и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 

представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството 
на държавата, в която са установени.

2) Други лица. които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 
управителните и надзорните органи на участника, са 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.

ЛГюмамсн Г1Ю техническо обслужваме в извъш аранциомен срок ма
асансьори, платформи за инвалиди и еска^Iатори на мегросганцни от ньрви мсфолиамегьр. асансьори в сграда ,.1Детралсн диспечерски

пун1сг и асансьори в депо „Обеля". Корпус I . Хале I . в I .ч. доставка и монтаж на резервни части, по обособени позиции

3.1.3. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или юридически 
лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т.3.1.1 по-горе 
основания за отстраняване.
3.1.4. Основанията за отстраняване по т. 3.1.1, б. “а” и б. "б" по-горе се прилагат до изтичане 
на пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен друг срок, а тези 
по т. 3.1.1, б. “д”, обстоятелство първо и т. 3.1.1, б. "е" - три години от датата на настъпване 
на обстоятелствата, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг 
срок.
3.1.5. Обстоятелство 10 по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОИ се отнаея за учаетник който е:
Обявен 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 
Ч Л .7 4 0  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;
3.1.6. Обстоятелството по чл.55, ал.1, т.5 се оз нася за участник който се е опитал:
Да повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, 
подбора или възлаганез'о, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща 
информация, или да получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 
процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Забележка: Основанията по чл.54. ал.1, т. 1, т.2 и т.7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП се отнасят за 
лицата по чл.40 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки /ППЗОП/, 
като същите се посочват в Част II, Буква Б от ЕЕДОП.

Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 и чл.55, ал.1, т.5 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.т. 1, 2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 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.

3.2. Други основания за отстраняване

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:

3.2.1. Участник, за когото важат забраните по чл.З, 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, 
както и чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване, се декларира 
в Раздел 111. буква „Г” на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в 
полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване”. Отговор „не” 
се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да” лицето трябва да посочи конкретното 
обстоятелство, както и евен гуално предприетите мерки за надежност.

Национални основания за отстраняване са:

- осъждания за престъпления по чл. 194-208, чл.213а-217, чл.219-252, чл.254а-255а и чл.256- 
260 от ПК (чл.54, ал.1. т.1 от ЗОП);

- нарушения по чл.61, ал.1. чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.228, ал.З от Кодекса на 
труда (чл.54, ал.1. т.6 от ЗОП);

- нарушения по чл.13, ал.1 от Зокона за трудовата миграция и трудовата мобилност, в сила 
от 23.05.2018г. (чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП);

- наличие на свързаност, по смисъла на пар.2, т.45 от ДР на ЗОП във вр. с § 1, т.13 и т.14 от 
ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа, между кандидати/участници в 
конкретна процедура (чл.107, т.4 от ЗОП);

Абоиамсн гно гехническо обслужване в ичвьнгарамционеи срок на
асансьори, платформи за инвалиди и ескалагори на мс1росгаиции оз първи метродиамстьр. асансьори в сграда „Централен диспечерски

пушсг ■ и асансьори в депо „Обеля". Корпус I . Хале 1. в г.ч. доставка и монтаж на резервни части, по обособени нозииии



- наличие на обстоятелство по чл.З, 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);

- обстоязелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

3.2.2. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 
условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в документацията;

3.2.3. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:

а) Предварително обявените условия на поръчката;

б) Правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, еоциалното и трудовото 
право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 
екологично, социално и трудово право.

3.2.4. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято 
оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;

3.2.5. Участници, които са свързани лица;

3.2.6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея ерок не удължи 
срока на валидност на офертата си.

Абоиамст мо гсхническо обслужване в ю в ь т  арамнионсн срок ма
асансьори, платформи ла иивалидн и еска-латори иа метростаиции ог т,рви мс1родиамсг-ьр. асансьори в сграда ..Цетралеи диспечерски

иу нкг" и асансьори в депо „Обеля”, Корпус I , Хале I . в т ч. доставка и мотаж  иа резервни части, по обособени позиции

3.3. Мерки за доказване на надеждност от участниците, доказване липса на основание 
за отстраняване (чл. 56, ал. 1 от ЗОИ).

3.3.1. При наличие на основание за отстраняване от процедурата по т.3.1.1 и т.3.1.5 от 
настоящия раздел, съответният участник има право да представи доказателства, че е 
предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, като може да докаже съответно, че 
е;

а) погасил задълженията по т.3.1.1, б. “в”, включително начислените лихви и/или 
глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

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

в) изяенил изчерпателно фактите и обетоятелствата. 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.

г) платил изцяло дължимото вземане по чл.128, чл.228, ал.З или чл.245 от Кодекса на
труда.

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

по отношение на обстоятелството по 3.3.1. б. “а” и “б” (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;
по отношение на обстоятелството по т.3.3.1. б. “в” и б. “г” (чл.56, ал.1, т.З и т.4 от
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ЗОП) - документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните 
обстоятелства.

3.3.3. Няма право да се ползва от възможността по т.3.3.1 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, за срока, определен с присъдата/акта.

3.3.4. Възложителят ще прецени предприетите от участника мерки, като вземе предвид 
тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението/ нарушението. Когато 
приеме, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата 
надеждност. Възложи гелят няма да го отстрани от процедурата.

3.3.5. В решението за класиране, съответно за прекратяване на процедурата Възложителят ще 
изложи мотиви за приемане или отхвърляне на предприетите от участника мерки за 
доказване на надеждност и представените за това доказателства, ако е приложимо.

3.3.6. Когато преди подаване на офертата участник е предприел мерки за доказване на 
надеждност по Т.3..3.1 (чл.56 от ЗОП), тези мерки се описват в ЕЕДОП в полето, свързано със 
съответното обстоятелство и се прилагат доказателства за описаните мерки.

РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ЗЛ ПОДБОР ИЛ УЧАСТНИЦИТЕ. МИНИМАЛНИ 
ИЗИСКВАНИЯ И ДОКУМЕНТИ ЗА ДОКАЗВАНЕ

С посочените по-долу критерии за подбор възложителят е определил минималните 
изисквания за допустимост по отношение на участниците в процедурата с цел установяване 
на възможността им за изпълнение на поръчката.

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.

1. ИЗИСКВАНИЯ О ГИОСНО ЮДИОСТТА (ИРАВОСНОСОБИОС П  А) ЗА 
УИРАЖИЯВАИЕ ИА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:

А. За обособена позиция №1 и за Обособена позиция №2

1.1. Участникът трябва да е вписан в регистъра по чл.36, ал.1 от Закона за техническите 
изисквания към продуктите /33'ИП/, а за чуждестранните лица - аналогични регистри 
съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

1.2. Участникът следва да посочи информацията по т. 1.1 в Част IV: Критерии за подбор. 
Раздел А; ЕОДНОСТ от ЕЕДОП.

2. ИЗИСКВАНИЯ КБМ ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И А 
УЧЛСТИИЦИТЕ:

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Лбомамсш 110 1СХ1И1ЧССК0 обслужваме в ичвьмгараминонсм срок ма
асамсьори. млагформи ла ммвшм1ди м ескалагорм ма мс1рос1анции ог мьрвм мсгролмаме1л>р, асамсьори в сг рада „I [ем гралем дисмечерски

мумкт" м асамсьори в депо „Обеля“, Корпус 1, Хале I . в л ч. досгавка и монтаж ма релервни части, [Ю обособени полиции
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З.ИЗИСКВЛИИЯ к ъ м  ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ИРОФЕСИОИАЛИИ СПОСОБНОСТИ 
НА УЧАС ГИИЦИТЕ:

А. За Обособена позиция №1

ЗЛ Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на 
подаване на офертата, дейности с предмет и обем. идентични или сходни с тези на 
обществената поръчка дейности, включващи поддържане и ремонтиране на минимум 30 
броя асансьори по едно и също време.
З.ЕЕ Участникът следва да предостави информацията в Списък в Част IV; Критерии за 
подбор, буква В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ от ЕЕДОП на 
услугите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на 
сумите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата.

Забележка: Посочените услуги в списъка следва да си приключили през последните 3 /три/ 
години, считано от датата на подаване на офертата, независимо от датата на началото 
на извършване на услугите.

Абоиамсн гно техническо обслужване в извън! аранционен срок на
асансьори, платформи за инвалнли и еска-загори на мезросзаннии ог първи метродиамезър, асансьори в сграда ..Централен диспечерски

нунк'г" и асансьори в депо ..Обеля". Корпус I . Ха.зе 1. в т.ч. досгавка и мон гаж на резервни части, но обособени позиции

3.2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на 
стандарт ЕХ 180 9001. или еквивалентна, с обхват, включващ поддръжане и ремонтиране на 
асансьори или еквивалентен.
3.2. Е Участникът следва да предостави информация за сертификата в Част IV: Критерии за 
подбор, буква Г: СХЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА 
ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ от ЕЕДОП.

Забележка: Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които 
са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 
"Българска слу.жба 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 или да отговарят на изискванията за 
признаване съг.часно чл.5а. ал.2 от Закона за национачната акредитация на органи за 
оценяване на съответствието. Възло.жителят приема еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в други дч->р.?1сави членки.
Когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е ня.мал въз.можност да го 
получи в съответните срокове по независещи от него причини, той .молсе да представи 
други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на система за управление на 
качеството. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че 
предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през целия срок 
на изпълнение на договора, а когато е прило.жимо да прилага еквивалентните мерки.

Б. За Обособена позиция №2

3.1 Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на 
подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 
обществената поръчка -  дейности, включващи поддържане и ремонтиране на минимум 10 
броя ескалатори по едно и също време.
3.1.1. Участникът следва да предостави информацията в Списък в Част IV: Критерии за 
подбор, буква В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ от ЕЕДОП на
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услугите с предмет и обем. идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на 
сумите, датите и получателите, изпълнени за последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата.

Забележка: Посочените услуги в списъка следва да са приключьсш през последните 3 /три/ 
години, считано от датата на подаване на офертата, независимо от датата на начачото 
на извършване на услугите.

3.2. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на 
стандарт ЕN 180 9001, или еквивалентна, с обхват, включващ поддръжане и ремонтиране на 
ескалатори или еквивалентен.
3.2.1. Участникът следва да предостави информация за сертификата в Част IV: Критерии за 
подбор, буква Г; СХЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА 
ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ от ЕЕДОП.

Забележка: Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независи.\ш 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 споразу.чение за взаи.мно признаване на Европейската 
организация за акредитаг{ия. за съответната област или да отговарят на изискванията за 
признаване съг.часно чл.За. ал.2 от Закона за националната акредитагщя на органи за 
оценяване иа съответствието. Възложителят прие.ма еквивалентни сертификати, 
издадени от органи, установени в други държави членки.
Когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е ня.иал възможност да го 
получи в съответните срокове по независещи от него причини, той може да представи 
други доказателства за еквивалентни .мерки за осигуряваме на систе.ма за управление на 
качеството. В тези с.чучаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че 
предлаганите .мерки са еквива.чентни на изискваните.
Участникът, определен за изпъ.иштел. трябва да има валиден сертификат през грелия срок 
на изпълнение на договора, а когато е прило.жимо да прилага еквивалентните мерки.

ЛГхшамет но 1схмическо обслужване в и )В1>ш араннионсн срок на
асансьори, платформи ла инвалиди н сскалагори иа мстросганции ог първи ме1родиамегьр. асансьори в сг рада ..Централген диспечерски

иункг" и асансьори в дсио „Обеля", Корпус I , Хале 1. в 1 ч. лосгавка и монтаж на рсчервии част и. ]го обособени нолиции

4. ИЗПОЛЗВАНЕ ИА КАПАЦИТЕТА ИА ТРЕТИ ЛИЦА

4.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 
връзка между тях, по отнощение на критериите, свързани с техническите способности и 
професионалната компетентност.

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

4.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва това в Част II, 
Раздел В от ЕЕДОП и приложимите полета от Част IV от ЕЕДОП. Участникът трябва да 
може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 
третите лица задължения.

4.4. 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. Задължително се представя отделен ЕЕДОП от всяко трето
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Лбонамеитно техническо обслужване в нчвънгараннионен срок на
асансьори, платформи ча инва.пили и ескалаюрн на ме1ростаннин от първи мегролиамегьр, асансьори в сграла „Централен диспечерски

пункт ' и асансьори в депо ..Обе.чя Корпус I , Х<ь'1е 1. в г.ч. лоставка и монгаж на резервни части, ио обособени починни

лице.

4.5. Възложителят може да изиска от участника да замени посоченото от него трето лице, ако 
то не отговаря на някое от условията по т. 4.4.

4.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той 
може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при 
спазване на условията по т. 4.2 - 4.4.

4.7. Когато участник в процедурата е клон на чуждестранно лице, той може, за доказване на 
съответствие е изискванията за технически и професионални способности, да се позове на 
ресурсите на търговеца, в случай, че представи доказателства, че при изпълнение на 
поръчката ще има на разположение тези ресурси.

5. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

5.1. Участниците посочват в ЕЕДОП подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 
възложат, ако възнамеряват да използват такива. Съответната информация се попълва в Част 
IV, Раздел В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ от ЕЕДОП. В този 
случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

5.2. 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.

5.3. Когато се предвижда участие на подизпълнители, отделен Единен европейски документ 
за обществени поръчки /ЕЕДОП/ задължително се представя от всеки от тях.

5.4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т.
5.2.

5.5. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

5.6. Разплащанията по т.5.5 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

5.7. Към искането по т.5.6 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 
оспорва плащанията или част от тях като недължими.

5.8. Възложителят има право да откаже плащане по т.5.5, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

5.9. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата 
документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.

5.10. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да подава самостоятелна оферта.

5.11. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

5.12. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 
изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на

18



подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви 
промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

5.13. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия:
• за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
• новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които 
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

5.14. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя 
всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 5.13, заедно с копие на 
договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок от тяхното 
сключване (чл.75, ал.2 от ППЗОП).

6. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНО СЪС ! ОЯНИЕ И СЬОТВЕ ГСТВИЕ С КРИТЕРИИТЕ 
ЗА ПОДБОР

6.1. 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 или 
публични регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, са длъжни да предоставят информация.

6.2. При поискване от страна на възложителя участниците са длъжни да представят 
информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, 
както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, независимо от 
наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

6.3. Когато участник е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 
съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители трябва да 
представи отделен ЕЕДОП, попълнен от всяко от тези лица.

6.4. Участникът може да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна 
процедура за обществена поръчка, при условие, че потвърди, че съдържащата се в него 
информация все още е актуална.

6.5. Възложителят може да изиска по всяко време от участниците доказателства във връзка 
със заявените от тях в ЕЕДОП обстоятелства. Възложителят може да не приеме представено 
доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, 
което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.54 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

7. ДОП ЬЛИИТЕЛПИ УКАЗАНИЯ ИРИ ПОПЪЛВАНЕ ПА ЕЕДОП

7.1. В част II, Раздел А от ЕЕДОП, участниците посочват единен идентификационен код по 
Ч Л .23  от Закона за търговския регистър, 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

Лбопамет 110 ГСХШ1ЧССК0 обслужваме в ичвънгаранциомсм срок ма
асансьори, млагформи ва мивалили и сскалагорм на мегростанции ол мървн меародиамел-ьр. асансьори в сграда ..Ценлрален диспечерски

иункл " и асансьори в депо ..Обеля", Корпус I. Хале I . в л .ч. лосгавка и .моил аж иа релсрвни часл н, ио обособени полиции
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Абонамсигио гехничсско обслужване в извънгаранционен срок ма
асансьори. плак1юрми за инвалиди и сск;злагорн на мсзросганцнн ол пьрвн метродиаме1ър. асансьори в сграда ..Централен диспечерски

нункг" и асансьори в дсно ..Обеля". Кор[|ус 1. Хале I. в г.ч. досгавка и монтаж на резервни части, по обособени позиции

процедурата. Когато участник в обществена поръчка е обединение, което не е юридическо 
лице. в част II, Раздел А от ЕЕДОП се посочва правната форма на участника 
(обединение/консорциум/друга), като в този случай се подава отделен ЕЕДОП за всеки един 
участник в обединението. 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 обединението не е 
регистрирано, участникът следва да извърщи регистрацията по БУЛСТАТ след 
уведомяването му за извърщеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на 
наетоящата обществена поръчка.

7.2. В част II, Раздел Б от ЕЕДОП се посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата, 
упълномощено/и да представляват участника за целите на процедурата за възлагане на 
обществена поръчка, както и всички лица, които представляват участника, членовете на 
неговите управителни и надзорни органи, както и други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на рещения от тези органи.

ВАЖНО:

8. ЕЕДОП се предоставя задължително в електронен вид по образец, утвърден с акт на 
Европейската комисия.

8.1. За настоящата процедура възложителят е създал образец на ЕЕДОП в системата за 
еЕЕДОП, разработена от Европейската комисия ( ЬЛр5://ес.еигора.еи/1:оо18/е5рс1/Г111:ег?1апц=Ьц), 
чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани 
с лично състояние на участниците и критериите за подбор.

Генерираният файл на еЕЕДОП (езрй-гецпез!) в хт1 и реЛ" формат е на разположение на 
заинтересованите лица по електронен път в преписката на процедурата на Профила на 
купувача: Ь1:1;рз://те1гороН1ап.п1гЬй/ргос2ес1иг1-ро-2ор/аЬопатеп1;по-8егУ12ПО-оЬ51и2Ьуапе-у-
2агапс21опеп-8гок-па-6-Ьгоуа-езка1а1оп-1-9-Ьгоуа-азапзоп/.

8.2. Участниците зареждат в системата за еЕЕДОП
(Ьирз://ес.еигора.еиЛоо1з/е8рс1/Г1иег?1апе~Ьа) сваления от Профила на купувача ХМЕ файл, 
попълват необходимите данни и го изтеглят (езрб-гезропзе), след което ЕЕДОП следва да се 
подпище с електронен подпис от съответните лица.

ВАЖНО! Сиеземата за сЕЕДОН е онлайн приложение и не може да еъхранява данни, 
предвид което еЕЕДОН в ХМЕ или РНЕ формат винаги трябва да се запазва и да ее 
еъхранява локално на компютъра на потреби геля.

8.3. Попълненият от участника еЕЕДОП се предоставя по някои от следните начини:

а/ ЕЕДОП в електронен вид се прилага цифрово подписан на подходящ оптичен носител към 
пакета документи за участие в процедурата.

б/ чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В 
този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, 
че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния 
срок за получаване на заявленията/офертите.

ВАЖНО! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОН, при
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предоставянето му, е електронен подпис следва да бъде подписана версията в РОК .

Подробни указания може да намерите на страницата на Агенция по обществени поръчки 
ЬЦр://горЗ-арр1 .аор.Ьц:7778/рог1:а1/раце? раае1с1-̂ 93.1& бас1-̂ рог1:а1& $сЬета=РОК,ТАЬ

РАЗДЕЛ V. КРИ ГЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЛ ПОРЪЧКАТА

За всяка обособена позиция икономически най-изгодната оферта ще се определи въз основа 
на критерий за възлагане «Иай-ниска цена».

РАЗДЕЛ VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕДУРАТА

1. ОЬЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1. При изготвяне на документите всеки участник трябва да се придържа точно към 
обявените от Възложителя условия.
1.2. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 
условия, посочени в обявлението и тази документация.
1.3. Всички документи за участие в процедурата, с изключение на ЕЕДОП, се предоставят 
на хартиен носител.
1.4. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Офертата 
трябва да е попълнена без поправки по нея. Документи с поправки не се разглеждат.
1.5. Не се допуска предлагането на варианти в офертата.
1.6. Оферти могат да бъдат подавани за двете обособени позиции.
1.7. По документите не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 
корекции.
1.8. Всички документи трябва да са валидни към датата на тяхното представяне.
1.9. Лице. което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 
участник, не може да подава самостоятелна оферта.
1.10. В процедурата едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 
обединение.
1.11. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата процедура 
(виж т. 1.3. от Раздел III).
1.12. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за 
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаи се прилагат чл.
102 и чл. 42, ал. .5 от ЗОП.

2. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ

Всеки участник трябва да представи:
2.1. Опис на представените документи;

2.2. 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 обединение, което не е юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката, съдържащо информация относно личното състояние и критериите за подбор;
2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

Абонаментно техническо обслужване в и шънгаранционен срок на
асансьори, плагформи ла инвалиди и ескалагорн на метросганиии ог първи метролнаметър. асансьори в С1 рала „Централен диспечерски

пункг' и асансьори в ЛС1Ю „Обеля". Корпус 1. Хаче I . в г.ч. доставка и м отаж  на ретервни части, по обособени позиции
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2.4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение за 
участие в обществената поръчка (когато Участникът е обединение, което не е регистрирано 
юридическо лице), когато е приложимо - представя се заверено от участника копие;

2.5. Техническо предложение /за съответната обособена позиция, за която се подава оферта/, 
съдържащо;
а/ документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 
представител на участника /оригинал или нотариално заверено копие/;

б/ предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническата спецификация и 
изискванията на възложителя /за съответната обособена позиция, за която се подава оферта/ 
-  Образец №1.1 и/или Образец №о].2;
При изготвяне на Техническото предложение всеки участник трябва да се придържа към 
посочените по-долу изисквания;
За Обособена позиция №1;

• Срокът за изпълнение на договора е до 05.06.2021г;
• Участникът следва да изпълнява услугата с не по-малко от 20 сервизни техници, 

които трябва да притежават правоспособност за упражняване на професията „монтьор 
по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”, съгласно Наредба №3 от 
2001г. /ДВ. бр.9от 2001г./;

• Екипът сервизни техници следва да има Ръководител, който трябва да притежава 
правоспособност за упражняване на професията ,,монтьор по монтиране, поддържане 
и ремонтиране на асансьори” 1-ва степен. Ръководителят може да бъде член на 
екипа сервизни техници или друго лице;

За Обособена позиция №2;
• Срокът за изпълнение на договора е до 05.06.2021 г;
• Участникът следва да изпълнява услугата с не по-малко от 10 сервизни техници, 

които трябва да притежават правоспособност за упражняване на професията „монтьор 
по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”, съгласно Наредба №3 от 
2001г. /ДВ, бр.9от 2001г./;

• Екипът сервизни техници следва да има Ръководител, който трябва да притежава 
правоспособност за упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане 
и ремонтиране на асансьори” - 1-ва степен. Ръководителят може да бъде член на 
екипа сервизни техници или друго лице;

Забележка: Когито Участник подава оферти по двете обособени позиции, сервизните 
техници и ръководите.тте трябва да бъдат различни лица.

„Предложението за изпълнение на поръчката” не трябва да съдържа никаква информация, 
отнасяща се до оферираната в плик "Предлагани ценови параметри" цена.
,,Предложението за изпълнение на поръчката” е неразделна част от Договора.

2.6. „Ценово предложение“ /за съответната обособена позиция, за която се подава оферта/ - 
Образец №о2.1 и/или Образец №>2.2. Ценовото предложение за обособена позиция №1 се 
поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ за 
Обособена позиция №1 и наименованието на участника, а за обособена позиция №2 се 
поставя в друг отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 
параметри“ за Обособена позиция №2 и наименованието на участника.

Абонаментно гехническо обслужване в и:звън| арамционен срок на
асансьори, платформи за иива.'1иди и ескалатори на метростанции от първи метролиамегьр. асансьори в сграда „Цетрален диспечерски

пункт” и асансьори в депо „Обеля”, Корпус I. Хазе I. в т.ч. доставка и мон таж на резервни части, но обособени позиции
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Забележка: Извън плика ..Предлагани ценови пара.метри" не трябва да е посочена никаква 
инфор.мация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили 
някъде в офертата си извън плика ..Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с 
предлаганата цена (и:ш части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

2.6.1. Предложената цена трябва да включва всички разходи по изпълнение на поръчката, 
както и мита, данъци, транспортни разходи, такси за издаване на сертификати, оценки за 
съответствие, декларации за съответствие и други вземания, дължими от изпълнителя, 
съгласно законодателството в Република България и не подлежи на увеличение. 
Възложителят не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от 
Изпълнителя.
2.6.2. Офертната цена трябва да бъде със закръгление до втория знак след десетичната 
запетая (до стотинка).

2.6.3. За целите на оценката ще се ползва единичната цена за абонаментно техническо 
обслужване в извънгаранционен срок на едно съоръжение за един месец, в т.ч. доставка и 
монтаж на резервни части, посочена от участника в лева без ДДС в т. 1 на Образец 2 - 
„Ценово предложение".

2.6.4. Офертната цена не подлежи на промяна за срока на изпълнение на поръчката, освен в 
предвидените в ЗОП случаи.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ

3.1. Всички документи, представени във вид на копия, трябва да бъдат заверени „Вярно с 
оригинала”, име, фамилия, подпис на представляващия участника. Документи, които се 
изисква да бъдат представени в оригинал, не се представят като копия.
3.2. Документите по т.2.1, т.2.4, т.2.5, б. „б“ и т.2.6 се подписват само от лица с 
представителна власт, посочени в документа, удостоверяващ актуалното правно състояние 
на участника, или от упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се 
представи пълномощно в оригинал, съдържащо изрично изявление, че упълномощеното лице 
има право да подписва документи, включително офертата, и да представлява участника в 
процедурата.
3.3. Всички документи трябва да са валидни към датата на тяхното представяне.
3.4. Всички документи, свързани с участието в процедурата, следва да бъдат на български 
език. Ако са приложени документи на чужд език, те трябва да са придружени с превод на 
български език.

4. ПОДАВАНЕ

Документите, свързани с участието в процедурата и систематизирани съобразно посочените 
по-горе изисквания, се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 
посочват:

> Наименованието на Участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо;

У Адрес за кореспонденция, телефон, факс и/или е-шаП на участника;
Наименованието на обществената поръчка и обособените позиции, за които се 
подават документите, свързани с участието в процедурата.

5. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАМЕ ПА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА

Абонаментно техническо обслужване в извънтаранцнонен срок на
асансьори, платформи за инвалиди и ескалатори на мегростаннии от първи метродиамеп.р, асансьори в сграда „Централен диспечерски

иунЕсг" и асансьори в депо „Обе;1я". Корпус 1, Хале I . в I ч, доставка и мотаж  на резервни части, но обособени иозинии
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5.1. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 
Документите, свързани с участието в процедурата, лично или от упълномощено лице, или 
чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес 
гр. София, “МЕТРОПОЛИТЕН”ЕАД, гр. София, ул. „Княз Борис Г’№121, ет.2. Деловодство.
5.2. Крайният срок за подаване на офертите е посочен в обявлението за възлагане на 
обществената поръчка.
5.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 
възложителя.
5.4. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост или в 
прозрачна опаковка. Тези оферти се връщат незабавно на участниците, като 
обстоятелствата се отбелязват във входящия регистър.
5.5. Когато към 17:00 часа на датата, определена като краен срок за получаване на оферти, 
пред деловодството на "МЕТРОПОЛИТЕН" ЕАД все още има чакащи лица, те се включват 
в списък, който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. 
Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на 
оферти от лица, които не са включени в списъка.

РАЗДЕЛ УП. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. ОТВАРЯНЕ ИА ОФЕР ГИТЕ

1.1. 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.
1.2. Офертите се отварят в часа и на датата, посочени в Обявлението за обществената 
поръчка в сградата на “МЕТРОПОЛИТЕН”ЕАД, гр. София, ул. „Княз Борис Г’№121. 
Заседателна зала. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се 
уведомяват писмено.
1.3. Представител на участник се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и 
представяне на съответното пълномощно.
1.4. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от 
комисията присъствен лист. удостоверяващ тяхното присъствие.

2. ДЕЙС ГВИЯ ПА КОМИСИЯТА ИРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

2.1. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки 
и оповестява тяхното съдържание, като проверява за наличието на отделен/и запечатан/и 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри '̂.
2.2. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и 
плика/ове с надпис „Предлагани ценови параметри“ -  за обособена позиция № ....
2.3. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници 
да подпише техническото/ите предложение/я и плика/овете с надпис „Предлагани ценови
параметри“ - за обособена позиция № .... С това публичната част от заседанието на
комисията приключва и комисията продължава своята работа на закрито заседание.

Абомамстио 1сх1тческо обслужване в и (вън! араннионеи срок на
асансьори, платформи та инвалиди и ескалатори иа метростаннии ог иьрви мегродиамелър, асансьори в сграда „Цситралеи диспечерски

пункт ' и асансьори в депо „Обеля". Корпус 1. Хале I . в г.ч. доставка и монтаж на резервни части, по обособени г[ОЗннни
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3. ИОДЬОР ИЛ УЧЛСТНИЦИТЕ. 
ГЕХ11ИЧЕСКИ I Е ИРЕДЛОЖЕПИЯ

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА

3. Е Комисията разглежда документите по т. 2.2 - 2.4 от Раздел VI за съответствие с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор и съставя протокол.
3.2. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително 
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното 
състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола по т. 3.1 и изпраща 
протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.
3.3. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на 
които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 
комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти.
Възможността по т. 3.3 се прилага и за подизпълнителите и третите лица, посочени от 
участника. Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, 
че подизпълнителят или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато 
това не води до промяна на техническото предложение.
3.4. Когато промените по т. 3.3 се отнасят до обстоятелства, различни от посочените по 
Ч Л .5 4 ,  ал.1, Т .1 ,  2 и 7 и чл.55, ал.1, т.5 от ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от 
едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника.
3.5. След изтичането на срока по т.3.3 комисията пристъпва към разглеждане на 
допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 
изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
3.6. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за 
данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез 
изискване на информация от други органи и лица.
3.7. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.
3.8. Комисията разглежда техническите предложения на допуснатите участници и 
проверява съответствието на предложенията с предварително обявените условия.

4. ОТВАРЯНЕ НА ЦКИОВИТЕ ОФЕР ГИ
4. Е Датата, часът и мястото на отваряне на ценовите предложения се обявява чрез 
съобщение в профила на купувача не по-късно от два работни дни преди датата на 
отваряне.
4.2. На отварянето могат да присъстват лицата по т. 1.1 от същия раздел. Комисията отваря 
ценовите предложения и ги оповестява.
4.3. Комисията не отваря ценовото предложение на участник, чието техническо 
предложение не отговаря на предварително обявените условия.

5. ОЦЕНКА ИА ОФЕР ГИ ГЕ И КЛАСИРАНЕ ИА УЧАСТНИЦИТЕ
5.1. Комисията оценява офертите на участниците по критерий «Иай-ниска цена».

Забележка: За целите ни оценката ще се ползва есктичиита цена за абонамеипто техническо 
обслужване в цзвъигира1а1Иоиеи срок иа едно съоръж'еиие за една месец, в т. ч. доставка и монтаж' 
на резервни части, посочена от участника в лева без ДДС в т.1 на Образец 2 - „Ценово 
пред.чо,жение " /Образец 2.1 и.ш 2.2 взависи.мост от обособената позиция/.
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5.2. Класирането се извършва по възходящ ред, като на първо място се класира офертата с 
най-ниска единична цена за абонаментно техническо обслужване в извънгаранционен срок 
на едно съоръжение за един месец.

РАЗДЕЛ VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА

Лоомамснто тсхммчсско оОслужванс в и ш ь т  арамциомсн срок иа
асансьори, илагформи гл  инвалиди и еска]гагори на мсгросгаиции ог първи мсфодиамеал.р. асансьори в сг рада ..Централен диспечерски

пункт" и асансьори в депо ..Обеля". Корпус 1. Хале I . в г.ч. доставка и монтаж иа релервни части, но обособени позиции

I. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.1 Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка, за всяка от обособените 
позиции, е в размер на 3% (три процента) от максималната стойност на договора без ДДС, 
изчислена за срока на договора на база единичните цени от офертата на участника, избран за 
изпълнител.
1.2. Участникът, определен за изпълнител на поръчката /за съответната обособена позиция/, 
представя гаранцията за изпълнение при подписване на договора за същата позиция.
1.3. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:
А. Депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя:

в лева:
УниКредит Булбанк, клон Калоян 
ВО34^NСК76301039298950 
^NСКВС8

Банка:
IВАN:
В1С:
в евро:
Банка:
IВАN:
В1С:

УниКредит Булбанк,
ВО59^NСК.76301200204913,
^NСКВС§Р

Б. Банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя;
В. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя.
1.4. В случай на банкова гаранция изпълнителят се задължава да поддържа валидността на 
гаранцията за изпълнение на договора в пълния й размер за срок от най-малко 30 /тридесет/ 
дни след изтичане на срока на договора.
1.5. Застраховката, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя, грябва да бъде със срок на валидност най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане 
срока на договора. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по 
тази застраховка.
1.6. Определеният изпълнител избира свободно формата на гаранцията за изпълнение на 
договора за обществена поръчка.
1.7. 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 
възложизелят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на 
обществената поръчка.
1.8. В случай, че гаранцията за изпълнение е предоставена под формата на банкова гаранция, 
банковата гаранция трябва да бъде издадена от банка, лицензирана да извърщва 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.
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1.9. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то 
тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице -  гарант.
1.10. Ако избраният изпълнител избере да изпълни задълженията си за предоставяне на 
гаранция за изпълнение чрез сключване на застраховка, той трябва да предостави валидна 
застрахователна полица, която покрива единствено рисковете, свързани с реализацията на 
договора, и не може да бъде използвана за обезпечаване на отговорността на изпълнителя по 
друг договор. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази 
застраховка.
1.11. Застраховката по т.1.3, буква „В” следва да бъде направена при застраховател, който е 
местно лице или е установен в държава член на ЕС, или в страна по споразумението за 
Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария, или при друг 
застраховател, който съгласно действащото законодателство може да осъществява 
застрахователна дейност на територията на Република България.
1.12. 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.
1.13. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. 
Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на 
гаранцията така. че размерът на получената от възложителя гаранция да не бъде по-малък от 
определения в наезоящата процедура.
1.14. Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него.
1.15. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение, 
както и срокът за плащане се уреждат в проекта на договор за възлагане на обществената 
поръчка.

2. СКЛЮЧВАНЕ ИА ДОГОВОР
2.1. След влизане в сила на рещението за определяне на изпълнител, възложителят отправя 
покана до участника, определен за изпълнител, за уговаряне на датата за сключване на 
договора.

> Преди сключването на договора, възложителят изисква от участника, 
определен за изпълнител да:

2.1.1. изпълни задължението си по чл.67, ал.6 от ЗОП като представи актуални 
документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както 
и съответствието с поставените критерии за подбор, както следва:

а) за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 1 от ЗОП (вж. т. 3.1.1, б. ,,а‘' от раздел III)
- свидетелство за съдимост или код за достъп до електронно свидетелство за съдимост в 
страницата на Министерство на правосъдието;

б) за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.З от ЗОП (вж. т. 3.1.1, б. „б“ от раздел III) - 
удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на 
възложителя и на участника;

в) за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.б и чл.56, ал.1, т.4 от ЗОП (вж. т. 3.1.1, б. „е“ 
от раздел III) - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по 
труда";

г) за обстоятелства!а по чл.55, ал.1, т. 1 от ЗОП (вж. т. 3.1.5 от раздел III)
- удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията;

д) копие на документа за вписване в регистъра по чл.36, ал.1 от Закона за
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техническите изисквания към продуктите;
е) списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, посочени в Част IV; Критерии за подбор, буква В: ТЕХНИЧЕСКИ И 
ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ от ЕЕДОП, заедно с доказателство за извършената 
услуга;

ж) копие на валиден сертификат за внедрена система за осигуряване на качеството, 
посочен в Част IV: Критерии за подбор, буква Е: СХЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА 
КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ от ЕЕДОП.

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2.1.2. представи определената гаранция за изпълнение на договора;
2.1.3. представи заверено копие от удостоверението за притежаване на правоспособност за 
упражняване на професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на 
асансьори" на ръководителя на екипа и техническите лица, с които е декларирал, че ще 
изпълнява поръчката;
2.1.4. представи валидна застраховка „Обща гражданска отговорност” за причинени от него 
имуществени и неимуществени вреди на трети лица, при или по повод осъществяване на 
стопанската му дейност - заверено копие.

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

2.2..Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 
съответния документ по т.2.1.1, б.“а”-“г”, издаден от компетентен орган, съгласно 
законодателството па държавата, в кояю участникът е установен. Когато в съответната 
държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не 
включват всички обсгоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация 
има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато 
декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, 
направено пред компетентен орган в съответната държава.

> 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/и.';и 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
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лица, те представляват еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която 
са установени.

2.3. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
2.3.1. откаже да сключи договор. За отказ от сключване на договор се приема и неявяването 
на уговорената дата за сключване на договор, освен ако неявяването е по обективни 
причини, за което РЗъзложителят е уведомен своевременно;
2.3.2. не изпълни някое от условията по т. 2.1, или
2.3.3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

2.4. В случаите по т.2.3 Възложителят прекратява процедурата или изменя влязлото в сила 
решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение определя втория 
класиран участник, ако има такъв, за изпълнител.
2.5. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в документацията, 
допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният 
е определен за изпълнител на поръчката.
2.6. Неразделна част от договора за дадена обособена позиция е техническата 
спецификация за съшата позиция.

РАЗДЕЛ IX. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

1. Участниците получават неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията 
на адрес; Ь11;р5://те1гороИ1ап.п11;.Ь§/ргос2ес1ип-ро-2ор/аЬопатеп1по-оЬ81и2Ьуапе-30-а5ап5Ог1-1- 
10-езкакШга/, раздел „Профил на купувача”.
2. 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.

3. ОЬМЕИ НА ИНФОРМАЦИЯ

3.1. 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.

3.2. 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.
3.3. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник, за всяко свое 
решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата в тридневен срок от 
издаването им.

Абомаметно ГС Х11МЧССК0  обслужваме и и в в ь т  араиниомем срок ма
асамсьорн. млагформм ва имиа;м1лн м ескалатори ма мсгростамцми от мърви метролиамсгьр, асансьори в сграда „I [етралем дисмечерски
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3.4. Решенията по т.3.3 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,

3.5. Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата на 
получаване на решението.
3.6. Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в т. 3.4, 
възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се с.мята за 
връчено от датата на публикуване на съобщението.
3.7. 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.

4. ПОДАВАНЕ НА ЖАЛВА

4.1. Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от уведомяването му 
за съответното решение, а ако не е уведомено -  от датата на узнаването или от датата, на 
която е изтекъл срока за извършване на съответното действие.
4.2. Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до 
възложителя.

5. СТРАТЕГИЧЕСКИ ОВЕКТ

Съгласно ПМС № 181/20.07.2009 г. /изм. с Постановление №3 на МС от 10.01.2013 г./. 
Метрополитен - София е включен в Списъка на стратегическите обекти от значение за 
националната сигурност. Лицата, които ще извършват дейности, свързани с изпълнение на 
предмета на поръчката на обектите на "Метрополитен" ЕАД, следва да получат разрешение 
за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с изпълнение на 
стратегическа дейност по чл.40, ал.1, т.2 от ППЗДАНС.

Дбоиамен I МО гехиичсско обслужваме в илвьнг арамшюнен срок на
аса{К1>ори. млагформи за имва.м1ли и ескалатори ма мс1рос1амции от първи мстродиамсп>р. асансьори в сграда ..Цетрален диспечерски

пумк!'“ и асансьори в депо ..Обеля". Корпус 1. Xа̂ 'Iе I . в г.ч. доставка и монтаж на резервни час ти, по обособени позиции

'г- На етап участие в процедурата;
На основание чл.43. ал.З от Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция 
"Национална сигурност", за лицата, които ще извършват оглед на обекта не се издават 
разрешения по чл.40, ал.1, т.2. Посетителят се придружава от служител на "Метрополитен" 
ЕАД, получил разрешение по чл.40, ал.1, т.2. Посещенията на обекта се извършват след 
предварителна заявка (официално писмо до Изпълнителния директор на "Метрополитен" 
ЕАД), входирано в деловодството или изпратено на следния е-таИ: 1епбег5@теггороИ1ап.Ь^ ,̂ 
или на факс: 02 987 78 92. В писмото се посочва наименованието на фирмата, имената на 
лицата, определени за извършване на огледа, е-таП, факс и телефон за обратна връзка.

г- След сключване на договора Изпълнителят, следва да представи на Възложителя 
списък на специалистите, които ще участват в изпълнението на поръчката за получаване на 
разрешение за работа в стратегически зони на стратегически обект или в зони, свързани с 
изпълнение на стратегическа дейност по чл.40, ал. 1, т.2 от ППЗДАНС.



6. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, евързани е 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
които са в Република България:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет 
адрес: ш\уш.пар.Ь§

Относно задълженията, свързани е опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.,1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67
Телефон: 02/ 940 6331, Интернет адрес: ЬИр://’т\^З.тое\у.§оуегптеп1.Ь§/

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика: София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 02/ 
8119 443, Интернет адрес: ЬПр://\улу\у.т15Р.»оуегптеп1.Ьц. Изпълнителна агенция „Главна 
инепекция по труда”: София 1000, бул. Дондуков №3, тел.: 02 8101759; 0700 17670; е-таП: 
8есг1с11гес1;ог@§И.̂ ’ОУегптеп1;.Ь5>

7. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и цодготовката на офертите от 
участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона 
за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП.

Лбоиамсптно 1Схмическо обслужваме в мчвьнп1ранциомен срок на
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