
чл.36а, ал.3 от ЗОП
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РАЗДЕЛ I. ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 
Процедуратазавъзлаганенаобщественатапоръчкасеоткриванаоснование чл.18, ал.1, т.12 и ал.2 
въввръзка с чл.20, ал.2, т.2 отЗаконазаобщественитепоръчки (ЗОП). 
 
1. ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 
Обществената поръчка е смесена по смисъла на чл. 11 от ЗОП, тъй като включва дейности с 
повече от един обект - доставка и услуга, и се възлага като доставка на основание чл.11, ал.2 
от ЗОП. 
 
2. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
 

Обществената поръчка включва цялостното проектиране, доставката, монтажа, 
комплексните изпитания и пускането в експлоатация на 
устройствозазащитанапътницитеотдопирнонапрежение в 
строящитесестанцииотТретиметродиаметър МС9, МС10, МС12, МС15 и МС17. 
Устройствототрябвадабъдесвързано към системата заместноавтоматичноуправлениена ПС и 
систематазадиспечерскоуправлениена енергетиката, което налага 
преработканасофтуеранатезисистеми. 

 
 
3. ОБХВАТНА ДЕЙНОСТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА 

В обхвата на обществената поръчка се включва проектирането, доставката, монтажа, 
комплексните изпитания, приемането и документация за апаратурата и системите, 
отговаряща на изискванията на техническата спецификация – Приложение 1, неразделна част 
от документацията за  обществената поръчка, включително на списъка с Норми и Стандарти 
в нея. 
Изпълнителят да осигури безпроблемен интерфейс между устройствата за защита и 
системата за местно и дистанционно управление на понизителни станции ПС309, ПС310, 
ПС312, ПС315 и ПС317.  
 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

 Възложителнанастоящатаобщественапоръчка eИзпълнителниятдиректорна 
„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, който е възложителпосмисълана чл.5, ал.5отЗакона за 
обществени поръчки /ЗОП/. 
Възложителятвземарешениезаоткриваненапроцедуразавъзлаганенаобщественапоръчка, с 
коетоодобряваобявлението и документациятазаобщественатапоръчка. 
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5. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

5.1.Срокът на договора е 5 (пет) месеца, считано от датата на сключване на договора за 
обществената поръчка. 

5.2.Мястонаизпълнениенадоставките е гр. София,метростанции МС9, МС10, МС12, МС15 
и МС17 от трети метродиаметър. 

6. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

6.1. Срокът на валидност на офертите е 180 (сто и осемдесет) календарни дни, 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. 

6.2.Възложителятканиучастницитедаудължатсроканавалидностнаофертите, когатотойне е 
изтекъл. Когатосрокът е изтекъл, 
възложителятканиучастницитедапотвърдятвалидносттанаофертитесизаопределенотнегоновс
рок. Участник, койтонеудължиилинепотвърдисроканавалидностнаофертатаси, 
сеотстраняваотучастие. 

7. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА. ФИНАНСИРАНЕ. ПЛАЩАНЕ 

7.1.Прогнознатастойностнанастоящатаобщественапоръчка е в размерна320 000,00 (триста и 
двадесет хиляди) левабез ДДС. 
7.2. Финансирането на обществената поръчка е със средства на Възложителя. 

7.3.Всички разплащания по договора за обществената поръчка ще се извършват в 
съответствие и по реда, посочени в проекта на договор. 
 
8. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ 

Варианти на оферти не се приемат. 

9. РАЗХОДИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ И УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

Разходитезаподготовканаофертитещебъдатзасметканаучастниците в процедурата. 
Участницитенемогатдапредявяваткаквито и дабилопретенциикъмВъзложителязаразходи, 
направениотсамитетяхпоподготовката и подаванетонаофертитеим, 
независимоотрезултатаилиотсамотопровежданенапроцедурата.  
 
10. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА 
ПОРЪЧКА 

 
От датата на публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки, 

Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията 
за обществената поръчка на своя профил на купувача на официалния интернетадрес: 
https://metropolitan.nit.bg/2020/proczeduri-po-zop/dostavka-na-ustrojstva-za-zashhita-2020/ 

 
РАЗДЕЛ II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА 

 

https://metropolitan.nit.bg/2020/proczeduri-po-zop/dostavka-na-ustrojstva-za-zashhita-2020/
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1. При изпълнение на поръчката следва да се спазват изискванията на Възложителя 
посочени в Техническата спецификация – Приложение №1, неразделна част от 
документацията за обществената поръчка. 
2. При изпълнение на поръчката следва стриктно да се спазват изискванията на действащото 
законодателство и нормативната уредба; 
3. ПриизпълнениенапоръчкатаИзпълнителят е 
длъжендаспазвавсичкинормативниизисквания, свързани с данъци и осигуровки, 
закриланазаетостта и условиятанатруд, коитоса в сила в РепубликаБългария. 

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“. 

 
РАЗДЕЛ III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. УСЛОВИЯЗАУЧАСТИЕВПРОЦЕДУРАТА 

1.1. В 
процедуратазавъзлаганенаобщественапоръчкамогатдаучастватбългарскииличуждестраннифи
зическиилиюридическилицаилитехниобединения, както и всякодругообразувание, 
коетоимаправодаизпълнявауслугата, съгласнозаконодателствотонадържавата, в която е 
установено.Участникнеможедабъдеотстраненотпроцедуратазавъзлаганенаобщественапоръчк
анаоснованиенанеговиястатутилиправнатамуформа, когатотойилиучастниците в 
обединениетоиматправодапредоставятсъответнатауслуга в държаватачленка, в 
коятосаустановени. 
Самостоятеленучастник в процедураможедабъде и клонначуждестраннолице, 
акоможесамостоятелнодаподаваоферти и 
дасключвадоговорисъгласнозаконодателствотонадържавата, в която е установен. 

1.2.С подаванетонаофертисесчита, чеучастницитесесъгласяват с 
всичкиусловиянавъзложителя, в т.ч. с определенияотнегосрокнавалидностнаофертите и с 
проектанадоговор. 

1.3. Свързанилицапосмисълана §2,т.45 отдоп.разпоредбина ЗОП въввр. с § 1, т. 13 и т.14 от 
ДР наЗаконазапубличнопредлаганенаценникнижанемогатдабъдатсамостоятелниучастници в 
една и същапроцедура. 
"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. 

„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 
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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 решаващо влияние върху вземането на решения 
във връзка с дейността на юридическо лице. 

1.4.Всекиучастникимаправодапредстависамоеднаоферта, 
катоофертатанеможедасепредлагавъвварианти.  

1.5. Доизтичанетонасроказаподаваненаофертитевсекиучастник в 
процедуратаможедапромени, допълниилидаоттеглиофертатаси. 
 
2. ОБЕДИНЕНИЕ: 

 
2.1.Възложителятнепоставякаквито и да е 
изискванияотносноправнатаформаподкоятоОбединениетощеучаства в 
процедуратазавъзлаганенапоръчката.   

2.2. При участие на обединения, коитонесаюридическолицесъответствието с 
критериитезаподборседоказваотобединениетоучастник, а неотвсякоотлицата, включени в 
него, с изключениенасъответнарегистрация, представяненасертификатилидругоусловие, 
необходимозаизпълнениенапоръчката, 
съгласноизискваниятананормативенилиадминистративенакт и 
съобразноразпределениетонаучастиетоналицатаприизпълнениенадейностите, предвидено в 
договоразасъздаваненаобединението. 

2.3.Когатоучастник в процедурата е обединение, коетоне е 
юридическолицесепредставякопиенадокумент,засъздаваненаобединението. В 
документътзасъздаваненаобединениеследвапобезусловенначиндасеудостовери, 
чеучастниците в обединениетопоематсолидарнаотговорностзаучастието в 
общественатапоръчка и запериоданаизпълнениенадоговора. 
Катоминималносъдържаниедокумента задължителнотрябвадасъдържаследната информация 
във връзка с конкретната обществена поръчка:  

 1. Правата и задължениятанаучастниците в обединението; 

 2. Разпределениетонаотговорносттамеждучленоветенаобединението; 

  3. Дейностите, коитощеизпълнявавсекичленнаобединението. 

2.4.Когатоучастникът е обединение, коетоне е юридическолице, следвадабъдеопределен и 
посоченпартньор, 
койтодапредставляваобединениетозацелитенанастоящатаобщественапоръчка. 

2.5. В случайчеобединението е регистриранопо БУЛСТАТ, 
предидататанаподаваненаофертатазанастоящатаобщественапоръчкасепосочва БУЛСТАТ 
и/илидругаидентифициращаинформация в съответствиесъсзаконодателствотонадържавата, в 
коятоучастникът е установен, както и адрес, включителноелектронен, 
закореспонденцияприпровежданетонапроцедурата. 

2.6.Когатоопределениятизпълнител е неперсонифициранообединениенафизически 
и/илиюридическилица и възложителятне е предвидил в 
обявлениетоизискванезасъздаваненаюридическолице, 
договорътзаобщественапоръчкасесключва, 
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следкатоизпълнителятпредставипредвъзложителязаверенокопиеотудостоверениезаданъчнаре
гистрация и регистрацияпо БУЛСТАТ 
илиеквивалентнидокументисъгласнозаконодателствотонадържавата, в коятообединението е 
установено (чл.70 отПравилниказаприлаганена ЗОП). 

2.7.Лице, коетоучаства в обединение, неможедаподавасамостоятелнаоферта. В 
процедуратазавъзлаганенаобщественатапоръчкаеднофизическоилиюридическолицеможедау
частвасамо в еднообединение. 

2.8.Неседопускапромяна в 
съставанаобединениетоследизтичаненасроказаподаваненаофертитезаучастие в 
процедуратазавъзлаганенанастоящатаобщественапоръчка, катовсякаизвършенатакава е 
основаниезаотстраняваненаучастника. 
 
3. ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
 
3.1.Възложителятотстраняваотучастие в 
процедуратазавъзлаганенаобщественапоръчкаучастникзакоготосаналицеоснованиятапо 
чл.54, ал.1, т.т.1-7 и чл.55, ал.1,т.1 и т.5от ЗОП, възникналипредиилиповременапроцедурата – 
Информациятаотносноличнотосъстояниесепосочва в Част III: Основаниязаизключванеот 
ЕЕДОП. 

Забележка:Основаниятапо чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 и чл.55, ал.1, т.5от ЗОП сеотнасятза 
лицата по чл.54, ал.2 и 3от ЗОП, както следва: 
а/ лицата, коитопредставляватучастника и зачленоветенанеговитеуправителни и 
надзорниорганисъгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или 
документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи 
участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го 
представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или 
документите, удостоверяващи правосубектността му (чл.54, ал.2 от ЗОП). 

б) когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен 
орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 
и 7чл.55, ал.1, т.5  от ЗОП се отнасят и за това физическо лице (чл.54, ал.3 от ЗОП) 

*Забележка:Когатолицатапо чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП саповечеотедно и 
затяхнямаразличиепоотношениенаобстоятелстватапо чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7и чл.55, ал.1, т.5 от 
ЗОП, ЕЕДОП можедасеподпишесамоотеднооттезилица, в случайчеподписващиятразполага с 
информациязадостоверносттанадеклариранитеобстоятелствапоотношениенаостаналитезадъл
женилица. 

3.2. Други основания за отстраняване 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата: 

3.2.1. Национални основания за отстраняване са: 
- осъждания с влязла в сила присъда за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 
– 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

- Установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение 
начл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3, или чл. 13, ал. 1 от Закона 

https://web.apis.bg/p.php?i=2797996#p37429892
https://web.apis.bg/p.php?i=2797996#p37429892
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за трудовата миграция и трудовата мобилностили 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); 
- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ 
участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); 

- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество. 

 Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се 
декларира в 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 евентуално предприетите мерки за 
надеждност. 

3.2.2. Участник, 
койтонеотговарянапоставенитекритериизаподборилинеизпълнидругоусловие, посочено в 
обявлениетозаобщественапоръчка, или в документацията; 

3.2.3. Участник, който е представилоферта, коятонеотговаряна: 

а) Предварителнообявенитеусловия за изпълнениенапоръчката; 

б) Правила и изисквания,свързани с опазваненаоколнатасреда, социалното и трудовотоправо, 
приложимиколективниспоразумения и/илиразпоредбинамеждународнотоекологично, 
социално и трудовоправо. 

3.2.4.Участник, койтоне е представил в срокобосновкатапо чл.72, ал.1от ЗОП 
иличиятоофертане е приетасъгласно чл.72,ал.3-5 от ЗОП; 

3.2.5.Участници, коитосасвързанилица. 

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

3.2.7. Участник подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително 
за форма , начин, срок и валидност. 

3.2.8.Участник, нарушил забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП. 
 

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

 

1.ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ГОДНОСТТА (ПРАВОСПОСОБНОСТТА) ЗА 
УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ: 

Възложителят няма изисквания относно годността за упражняване на професионална 
дейност на участниците. 
 



 

9 
 

2.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ  НА 
УЧАСТНИЦИТЕ: 
2.1.Участникът в процедурата следвазапоследнитетриприключилифинансовигодинида е 
реализиралминималеноборот в сферата на доставка и монтаж на оборудване за 
електротранспортни системи, в размер на 350 хил.лв. без ДДС, изчислен на база годишните 
обороти. 

2.2. Участникът следва да посочи информацията (декларира) по т. 2.1. в Част IV: КРИТЕРИИ 
ЗА ПОДБОР, Раздел Б: ИКОНОМИЧЕСКОИФИНАНСОВОСЪСТОЯНИЕ, т.2а/ от ЕЕДОП. 
Заучастник - чуждестраннолицеоборотътсеизчислявапоофициалниякурсна БНБ 
засъответнатавалута в левакъмдататанаподаваненаофертата. 

 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 
НА УЧАСТНИЦИТЕ:  
3.1.Участникътследвада е изпълнилзапоследните 3 /три/ години, 
считаноотдататанаподаваненаофертата, дейности с предмет и обем, идентичниилисходни с 
тезинаобщественатапоръчка, кактоследва: 
- изпълненидейностипо доставка и монтаж на оборудване за електротранспортни 
системи за градски, извънградски и вътрешноведомствени превози за минимум 1 /един/ 
обект. 
 
Участникътследвадапредоставиинформацията в Част IV: Критерии за подбор, буква В: 
технически и професионалниспособности, т. 1б) от ЕЕДОП задейностите с предмет и обем, 
идентичниилисходни с предметанаобщественатапоръчка, с посочваненастойностите, датите 
и получателите, изпълненипрезпоследните 3 /три/ години, 
считаноотдататанаподаваненаофертата. 
Забележка: Посоченитедейностиследвадасаприключилипрезпоследните 3 /три/ години, 
считаноотдататанаподаваненаофертата, 
независимоотдататананачалотонаизвършваненадейностите. 
 
3.2.Участникът следва да разполага с персонал с професионална компетентност за 
изпълнението на поръчката минимум:  
 един специалист по част електрическа- електроинженер. 

 
Участникътследвадапредстависписъкнаперсонала, 

койтощеизпълняваобщественатапоръчка, в който е 
посоченапрофесионалнатакомпетентностналицата, както и 
другаинформациянеобходимазадасеустановисъответствие с изискваниятанавъзложителя. 
Исканатаинформациясепопълва в Част IV: Критериизаподбор, буква В: Технически и 
професионалниспособности, т.6.а) от ЕЕДОП. 
 
3.3.Участникъттрябвадаприлагасистемазауправлениенакачеството, съответстващанастандарт 
ЕN ISO 9001, илиеквивалентна, с обхват монтаж на технологични съоръжения иел.табла, 
пусково-наладъчни дейности на електрически съоръжения до и над 1000V. 
 
 Участникътследвадапредоставиинформациязасертификата в Част IV: 
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Критериизаподбор, буква Г: Схемизаосигуряваненакачеството и 
стандартизаекологичноуправлениеот ЕЕДОП. 
Забележка: Сертификатъттрябвада е валиден и да е издаденотнезависимилица, 
коитосаакредитиранипосъответнатасерияевропейскистандартиотИзпълнителнаагенция 
"Българскаслужбазаакредитация" илиотдругнационаленорганпоакредитация, който е 
странапоМногостраннотоспоразумениезавзаимнопризнаваненаЕвропейскатаорганизацияза
акредитация, 
засъответнатаобластилидаотговарятнаизискваниятазапризнаванесъгласночл. 5а, ал. 2 
отЗаконазанационалнатаакредитациянаорганизаоценяваненасъответствието. 
Възложителятприемаеквивалентнисертификати, издадениоторгани, установени в 
другидържавичленки. 
Когатоучастникътне е ималдостъпдотакъвсертификатили е нямалвъзможностдагополучив 
съответнитесроковепонезависещиотнегопричини, 
тойможедапредставидругидоказателствазаеквивалентнимеркизаосигуряваненасистемазаупра
влениенакачеството. В тезислучаиучастникъттрябвада е в състояниедадокаже, 
чепредлаганитемеркисаеквивалентнинаизискваните. 
Участникът, определензаизпълнител, 
трябвадаимавалиденсертификатпрезцелиясрокнаизпълнениенадоговора, а когато е 
приложимодаприлагаеквивалентнитемерки. 
 
4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА 
 

4.1.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 и професионалнитеспособности. 

4.2.По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за 
изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само 
ако тези лица 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, той 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.  
4.5.Възложителятизискваотучастникадазаменипосоченотоотнеготретолице, 
акотонеотговарянанякоеотусловиятапо т. 4.4., поради промяна в обстоятелствата преди 
сключване на договора за обществена поръчка. 

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. 
 
5. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
5.1.Участницитепосочват в офертата подизпълнителите и делаотпоръчката, 
койтощеимвъзложат, аковъзнамеряватдаизползваттакива.Съответнатаинформациясепопълва 
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в Част IV, Раздел В, Технически и професионалниспособности т. 10 от ЕЕДОП. В 
тозислучайтетрябвадапредставятдоказателствозапоетитеотподизпълнителитезадължения.  
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.Изпълнителите сключват договор за  подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 
офертата. 
5.4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на някое от 
условията по т. 5.2. поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за 
обществена поръчка. 
5.5.Когаточасттаотпоръчката, коятосеизпълняваотподизпълнител, 
можедабъдепредаденакатоотделенобектнаизпълнителяилинавъзложителя, 
възложителятзаплащавъзнаграждениезатазичастнаподизпълнителя.  
5.6.Разплащаниятапо т.5.5. сеосъществяватвъзоснованаискане, 
отправеноотподизпълнителядоВъзложителячрезизпълнителя, който е 
длъжендагопредоставинавъзложителя в 15-дневен срокотполучаванетому. 
5.7.Къмисканетопо т.5.6, изпълнителятпредоставястановище, откоетода е 
виднодалиоспорваплащаниятаиличастоттяхкатонедължими.  
5.8.Възложителятимаправодаоткажеплащанепо т.5.5., когатоисканетозаплащане е оспорено, 
домоментанаотстраняваненапричинатазаотказа.  
5.9.Правилатаотноснодиректнитеразплащания с подизпълнителисапосочени в 
настоящатадокументациязаобщественатапоръчка и в 
проектанадоговорзавъзлаганенапоръчката.  
5.10.Лице, което е далосъгласие и фигуриракатоподизпълнител в офертатанадругучастник, 
неможедаподавасамостоятелнаоферта. 
5.11. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 
5.12.Следсключваненадоговора и най-къснопредизапочваненаизпълнениетому, 
изпълнителятуведомявавъзложителязаимето, даннитезаконтакт и 
представителитенаподизпълнителите, посочени в офертата. 
Изпълнителятуведомявавъзложителязавсякаквипромени в предоставенатаинформация в 
ходанаизпълнениетонапоръчката.  
5.13. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение. 
5.14. Не е нарушение на забраната по т. 5.13. доставката на стоки, материали или оборудване, 
необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва 
монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 
обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение. 
5.15.Замянаиливключваненаподизпълнителповременаизпълнениенадоговорзаобщественапор
ъчкаседопускапринеобходимост, акосаизпълнениедновременноследнитеусловия: 
• зановияподизпълнителнесаналицеоснованиятазаотстраняване в процедурата;  
• новиятподизпълнителотговарянакритериитезаподборпо отношениенадела и 
виданадейностите, коитощеизпълнява.  
5.16.Призамянаиливключваненаподизпълнител, 
изпълнителятпредставянавъзложителявсичкидокументи, 
коитодоказватизпълнениетонаусловиятапо т. 5.15., заедно с 
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копиенадоговоразаподизпълнениеилинадопълнителноспоразумение в 
тридневенсрокоттяхнотосключване. 

6. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ 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, в които се 
съдържат 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 
необходимата информация относно правно-организационната форма, под която 
осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, 
ал. 2 и 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или 
длъжностите, които заема. 

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.В този случай трябва да е осигурен пряк безплатен 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. 

6.5. Възложителят може да изиска по всяко време от участниците представяне на всички или 
част от документите, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП. 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. 
6.6.Когато участникът  е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се подава от 
всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, 
относими  към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. 
6.7.При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 
1, т. 1 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, 
което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези 
обстоятелства. 

6.8. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по 
отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП 
може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с 
информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите 
задължени лица.  
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6.9. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в 
обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, 
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се 
попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.  

6.10. В ЕЕДОП по т. 6.8. могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 
55, ал. 1, т. 1 - 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го 
подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.  

6.11.Когато се подава 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. 
 

6.12. Когато документи, свързани с участие в обществената поръчка, се подават от лице, 
което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно 
обхвата  
на представителната му власт. 

7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП 

7.1. В част II, Раздел А от ЕЕДОП, участниците посочват единен идентификационен код по 
чл. 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 
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 извърши регистрацията по БУЛСТАТ след 
уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на 
настоящата обществена поръчка. 

7.2.В част II, Раздел Б от ЕЕДОП се посочват името/ната и адреса/ите на лицата, които 
представляват участника, членовете на неговите управителни и надзорни органи, както и 
лицата по чл. 54, ал. 3 от ЗОП. 

 
РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 
Икономическинай-изгоднатаофертащесеопределивъзоснованакритерийзавъзлагане „Най 

–ниска цена”. 
 

РАЗДЕЛ VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА 
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1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

1.1. При изготвяне на документите всеки участник трябва да се придържа точно към 
обявените от Възложителя условия. 
1.2. Всички документи за участие в процедуратас изключение на ЕЕДОП се предоставят на 
хартиен носител. 
1.3. По документите не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 
корекции. 
1.4. 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 от ЗОП. 

2. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 

Всекиучастниктрябвадапредстави: 
2.1.Опис на представените документи; 

2.2.Единеневропейскидокументзаобщественипоръчки (ЕЕДОП) заучастника в съответствие с 
чл. 67 от ЗОП. 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, ЕЕДОП се предоставя 
задължително в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. 
Предоставения от участника ЕЕДОП в електронен вид, трябва да бъде цифрово подписан и 
приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. 
Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото 
съдържание. 

*Забелжка: Към документацията е представен ЕЕДОП в “.doc” формат. След попълване на 
ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в нередактируем формат и трябва да бъде подписан 
с квалифициран електронен подпис на лицет о/лицата по чл. 40 от ППЗОП. 
 
2.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 

2.4.Документзасъздаваненаобединениезаучастие в общественатапоръчка (когатоУчастникът 
е обединение, коетоне е регистрираноюридическолице), когато е приложимо- 
представясезавереноотучастникакопие; 

2.5.Техническопредложение, съдържащо: 

а)предложениезаизпълнениенапоръчката, в съответствие с техническитеспецификации и 
изискваниятанавъзложителя- Образец № 1; 
„Предложениетозаизпълнениенапоръчката” е неразделначастотДоговора. 
 
2.6. „Ценово предложение“, съгласноОбразец № 2.Като неразделна част от Ценовото 
предложение, участникът прилага попълнена Количествено - стойностна сметка по 
Образец № 3на хартиен носител и на CD. 
 

2.6.1. Офертната цена трябва да включва всички разходи, свързани с качественото и 
цялостното изпълнение на поръчката,включителномита, такси, транспортниразходи, 
товарно-разтоварнидейности. 
2.6.2.Цената следва да е закръглена до втория знак след десетичната запетая (до стотинка) 
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2.6.3. Ценатанеподлежинапромяна 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”, подпис на представляващия участника. Документи, които се изисква да бъдат 
представени в оригинал, не се представят като копия. 
3.2. Всички документи трябва да са валидни към датата на тяхното представяне. 
3.3. Всички документи, свързани с участието в процедурата, следва да бъдат на български 
език. Ако са приложени документи на чужд език, те следва 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; 

 Адресзакореспонденция, телефон, факс и/или e-mail научастника; 
 Наименованието на обществената поръчка. 

 

5. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА 

5.1.Желаещитедаучастват в 
процедуратазавъзлаганенаобщественатапоръчкаподаватДокументите, свързани с участието в 
процедуратасиличноилиотупълномощенолице, иличрезпощенскаилидругакуриерскауслуга с 
препоръчанапратка с обратнаразписканаадресгр. София, “МЕТРОПОЛИТЕН”ЕАД, гр. 
София, ул. „КнязБорис І”№121, Деловодство, ет.2 
5.2.Крайниятсрокзаподаваненаофертите е посочен в 
обявлениетозавъзлаганенаобщественапоръчка. 
5.3.ВсекиучастникследвадаосигурисвоевременнотополучаваненаофертатаотВъзложителя. 
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 обстоятелства 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 VII.РАЗГЛЕЖДАНЕ, OЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

1. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1.1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
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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 І”№121, 
Заседателна зала. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците се 
уведомяват за промяната чрез „Профила на купувача“ най-малко 48 часа преди 
новоопределения час, съгласно чл.53 от ППЗОП.. 
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. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА ПРИ ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 
Настоящата процедура ще се проведе в съответствие с чл. 181, ал.2 от ЗОП, при условията на 
чл. 61 от ППЗОП- оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се 
извърши преди провеждане на предварителен подбор. Действията на комисията, свързани с 
избраният начин за провеждане на процедурата са следните: 
 
2.1. комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и оповестява тяхното 
съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за 
оценка на офертите; 
2.2. техническото и ценовото предложение на всеки от участниците се подписват най-малко 
от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители на 
другите участници да ги подпише, с което публичната част от заседанието приключва; 
2.3. комисията разглежда представените оферти и оценява съгласно избрания критерий за 
възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия; 
2.4. комисията разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите за 
подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки;  
2.5. 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 писмено уведомява участника;  
2.6. в срок до 5 работни дни от получаването на уведомлението участникът може да 
представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 
информация; 
2.7. комисията разглежда документите по т. 2.4. и 2.6. до установяване на съответствие с 
изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама участници, които 
класира на първо и второ място; останалите участници, чиито оферти са оценени, не се 
класират.  

3. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 
3.1. Комисиятакласираучастницитевъзоснованакритерийзавъзлагане«Най- нискацена». 
3.2.Участникът, предложил най-ниска цена, се класира на първо място, а на второ място се 
класира следващия по цена участник. Останалите участници, чиито оферти са оценени, не се 
класират. 
3.3. В случай, че предложените цени на две или повече оферти са равни, комисията 
прилага разпоредбите на чл. 58 от ППЗОП. 
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РАЗДЕЛ VIII. ГАРАНЦИИ 

 

1. ГАРАНЦИИ 

1.1Гаранциятазаизпълнениенадоговоразаобщественапоръчка е в размерна3% (трипроцента) 
отстойносттанадоговорабез ДДС. 

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

1.3. Изпълнителят на обществената поръчка има право да получи авансово плащане в размер 
до 30% от стойността на договорас ДДС, ако е представил гаранция за авансово 
предоставени средства. 
1.4. Гаранцията за авансово предоставени средства е в размер на стойността на аванса и се 
представя след подписване на договора, непосредствено преди готовност за превеждане на 
аванса. 
1.5. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, се освобождава до три 
дни след връщане или усвояване на аванса. 
1.6.Гаранциите по т.1.1 и т. 1.3.сепредставят в еднаотследнитеформи: 

 
А.ДепозитнапаричнасумапоследнатабанковасметканаВъзложителя: 

в лева: 

Банка:  УниКредитБулбанк, клонКалоян 

IBAN: BG34UNCR76301039298950  

BIC: UNCRBGS 

в евро: 

Банка: УниКредитБулбанк, 

IBAN: BG59UNCR76301200204913, 

BIC: UNCRBGSF 

Б. Банковагаранция, издадена в ползанаВъзложителя;  
В.Застраховка, коятообезпечаваизпълнениеточрезпокритиенаотговорносттанаизпълнителя. 
1.7.В 
случайнабанковагаранцияизпълнителятсезадължавадаподдържавалидносттанагаранциятазаи
зпълнение в пълния й размерзасрокотнай-малко 30 
/тридесет/дниследизтичаненасроканадоговора. 
1.8. Застраховката, 
коятообезпечаваизпълнениеточрезпокритиенаотговорносттанаизпълнителя, 
трябвадабъдесъссрокнавалидностнай-малко 30/тридесет/ дниследизтичанесроканадоговора. 
Възложителятследвадабъдепосоченкатотретоползващоселицепотазизастраховка. 

1.9.Определениятизпълнителизбирасвободноформатанагаранциятазаизпълнениенадоговораз
аобщественапоръчка.  
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1.10.Акоизбраниятизпълнителизбередапредоставибанковагаранцияилизастраховка, 
тотятрябвадабъдебезусловна, неотменима и изискуемаприпървописменопоискване, в 
коетоВъзложителятзаяви, чеизпълнителятне е 
изпълнилзадължениеподоговоразавъзлаганенаобщественатапоръчка. 
1.11. Вслучай, чегаранциятазаизпълнениеепредоставенаподформатанабанковагаранция, 
банковатагаранциятрябвадабъдеиздаденаотбанка, 
лицензиранадаизвършвадейностнатериториятанадържава-
членканаЕвропейскиясъюзилиотбанка с инвестиционенрейтинг, 
присъденотагенциитезакредитенрейтинг, регистрираниилисертифицирани в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 1060/2009 наЕвропейскияпарламент и наСъветаот 16 септември 2009 г. 
относноагенциитезакредитенрейтинг. 
1.12.Когатогаранцията е представенаподформатанапаричнасумаилибанковагаранция, 
тотогаватяможедасепредоставиотиметонаизпълнителязасметканатретолице – гарант. 

1.13.Акоизбраниятизпълнителизбередаизпълнизадължениятасизапредоставяненагаранциязаи
зпълнениеи нагаранциязаавансовопредоставенисредствачрезсключваненазастраховка, 
тойтрябвадапредоставивалидназастрахователнаполица, коятопокриваединственорисковете, 
свързани с реализациятанадоговора, и 
неможедабъдеизползваназаобезпечаваненаотговорносттанаизпълнителяподругдоговор. 
Възложителятследвадабъдепосоченкатотретоползващоселицепотазизастраховка. 

1.14.Застраховкатапот.1.6.,б. Вследвадабъденаправенапризастраховател, който е 
местнолицеили е установен в държавачленна ЕС, или в 
странапоспоразумениетозаЕвропейскотоикономическопространство, или в 
КонфедерацияШвейцария, илипридругзастраховател, 
койтосъгласнодействащотозаконодателствоможедаосъществявазастрахователнадейностнатер
иториятанаРепубликаБългария. 

1.15.Когатоизбраниятизпълнител е обединение, коетоне е юридическолице, 
всекиотсъдружниците в негоможеда е наредителпобанковатагаранция, 
съответновносителнасуматапогаранциятаилититулярназастраховката.  

1.16.Разходитепооткриването и поддържанетонагаранциятасазасметканаИзпълнителя. 
Изпълнителяттрябвадапредвиди и заплатисвоитетаксипооткриване и 
обслужваненагаранциятатака, черазмерътнаполученатаотВъзложителягаранцияданебъдепо-
малъкотопределения в настоящатапроцедура.  
1.17.Възложителятосвобождавагаранцията, бездадължилихвизапериода, 
презкойтосредстватазаконносапрестоялипринего. 

1.18.Условията и сроковетезазадържанеилиосвобождаваненагаранциятазаизпълнение, кактои 
всичкидругивъпроси, свързани с авансовотоплащане и 
гаранциятазаавансовопредоставенисредства,както и срокътзаплащанесеуреждат в 
проектанадоговорзавъзлаганенаобщественатапоръчка. 

2. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 
 
След влизане в сила на решението за определяне на изпълнител, Възложителят отправя 
покана до участника, определен за изпълнител, за уговаряне на датата за сключване на 
договора.Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител по реда и при 
условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора 
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определеният изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от 
ЗОП 
2.1. Преди сключването на договора, Възложителят изисква от участника, определен за 
изпълнител да: 
2.1.1. Представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 
процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор,включително за 
третите лица и подизпълнителите, ако има такива, както следва: 

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 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. 3 от ЗОП - 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. 6 и по чл.56, ал.1, т.4  от ЗОП - удостоверение 
от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" или код за достъп до 
електронно удостоверение. 

г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверение, издадено от 
Агенцията по вписванията; 

2.1.2.Задоказваненапоставенитеизискванияза икономическо и финансово състояние и 
затехническите и професионалнитеспособностиучастникътпредставя: 

 Справка за оборота реализиран в сферата, попадаща  в обхвата на поръчката; 
 списък на дейностите идентични или сходни с тези на поръчката, посочени в Част IV: 

Критериизаподбор, буква В: технически и професионалниспособности, т. 1б) от 
ЕЕДОП, заедно с документи, които доказват извършените дейности; 

 Като доказателство за техническите и професионални способности на участника, 
посочени в списъка в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и 
професионални способности, т.6.а) от ЕЕДОП– списък на персонала, който ще 
изпълнява поръчката, както и документи, които доказват професионалната 
компетентност на лицата;  

 Копие на валиден сертификат за внедрена система за осигуряване на качеството 
посочен в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: схеми за осигуряване на качеството и 
стандарти за екологично управление от ЕЕДОП; 

Забележка:В случай, ченякоиотгорнитедокументивечесабилипредоставениилидо които 
има достъп послужебен път или чрез публичен регистър или 
могатдабъдатосигуреничрезпряк и 
безплатендостъпдонационалнитебазиданнинадържавитечленки, същитенесепредставят. 

2.1.3. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
2.1.4. представиДекларация по чл. 59, ал. 1, т. 3  и по чл. 66, ал. 2 от  Закона за 

мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Декларация по по чл. 42, ал. 2, т. 2 от   Закона 
за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) 

 
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 на държавата, в която участникът е установен.  
 Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства 
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или когато документите не включват всички обстоятелства, 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. 

 Когатоучастникът е обединение, документитесепредставятотвсекиединотчленовете в 
обединението. 

 Когатоопределениятизпълнител е неперсонифициранообединениенафизически 
и/илиюридическилица, договорътзаобщественапоръчкасесключва, 
следкатоизпълнителятпредставипредвъзложителязаверенокопиеотудостоверениезадан
ъчнарегистрация и регистрацияпо БУЛСТАТ насъздаденотообединение. В случай, 
чеобединениетосесъстоиотчуждестраннифизически и/илиюридическилица, 
тепредставляватеквивалентендокументзарегистрацияотдържавата, в 
коятосаустановени. 

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 Възложителят 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 е техническата спецификация. 
 

РАЗДЕЛ IX. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 
 

1. Участницитеполучаватнеограничен, пълен, безплатен и 
прякдостъпдодокументациятанаадрес:https://metropolitan.nit.bg/2020/proczeduri-po-
zop/dostavka-na-ustrojstva-za-zashhita-2020/,„Профилнакупувача”.  
2.Лицатамогатдапоискатписменоотвъзложителяразясненияпоусловиятанаобщественатапоръч
кадо 5 днипредиизтичаненасроказаполучаваненаофертите. 
Разяснениятасепубликуват в профиланакупувачанаВъзложителя в срокдо 3 / три/ -
дниотполучаваненаискането. В разяснениетонесепосочвалицето, направилозапитването. 
3.Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, 
които са в Република България:  
- Относнозадълженията, свързани с данъци и осигуровки: 
Националнаагенцияпоприходите:Информационентелефонна НАП - 0700 18 700; 
интернетадрес: www.nap.bg 
- Относнозадълженията, свързани сопазваненаоколнатасреда: 

https://metropolitan.nit.bg/2020/proczeduri-po-zop/dostavka-na-ustrojstva-za-zashhita-2020/
https://metropolitan.nit.bg/2020/proczeduri-po-zop/dostavka-na-ustrojstva-za-zashhita-2020/
https://metropolitan.nit.bg/2020/proczeduri-po-zop/dostavka-na-ustrojstva-za-zashhita-2020/
https://metropolitan.nit.bg/2020/proczeduri-po-zop/dostavka-na-ustrojstva-za-zashhita-2020/
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Министерствонаоколнатасреда и водите:Информационенцентърна МОСВ: 
работизапосетителивсекиработенденот 14 до 17 ч.,1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 
Телефон: 02/ 940 6331,Интернетадрес: http://www.moew.government.bg/ 
- Относнозадълженията,свързанисъсзакриланазаетостта и условиятанатруд: 
Министерствонатруда и социалнатаполитика: София 1051, ул. Триадица №2,Телефон: 02/ 
8119 443,Интернетадрес: http://www.mlsp.government.bg. Изпълнителнаагенция 
„Главнаинспекцияпотруда”: София 1000, бул. Дондуков №3, тел.:02 8101759; 0700 17670; e-
mail: secridirector@gli.government.bg. 
 

4. СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТ 
Съгласно ПМС № 181/20.07.2009 г. /изм. с Постановление №3 на МС от 10.01.2013 г./, 
Метрополитен - София е включен в 
Списъканастратегическитеобектиотзначениезанационалнатасигурност. Лицата, 
коитощеизвършватдейности, свързани с изпълнениенапредметанапоръчкатанаобектитена 
"Метрополитен" ЕАД, следвадаполучатразрешениезаработа в 
стратегическизонинастратегическиобектили в зони, свързани с 
изпълнениенастратегическадейностпо чл.40, ал.1, т.2 от ППЗДАНС.  

 Наетапучастие в процедурата: 
Наоснование чл.43, ал.3 отПравилникзаприлаганенаЗаконазаДържавнаагенция 
"Националнасигурност", залицата, 
коитощеизвършватогледнаобектанесеиздаватразрешенияпо чл.40, ал.1, т.2. 
Посетителятсепридружаваотслужителна "Метрополитен" ЕАД, получилразрешениепо чл.40, 
ал.1, т.2. Посещениятанаобектасеизвършватследпредварителназаявка 
(официалнописмодоИзпълнителниядиректорна "Метрополитен" ЕАД), входирано в 
деловодствотоилиизпратенонаследния e-mail: tenders@metropolitan.bg, илинафакс: 02 987 78 
92. В писмотосепосочванаименованиетонафирмата, именатаналицата, 
определенизаизвършваненаогледа, e-mail, факс и телефонзаобратнавръзка. 

 СледсключваненадоговораИзпълнителят, 
следвадапредставинаВъзложителясписъкнаспециалистите, коитощеучастват в 
изпълнениетонапоръчкатазаполучаваненаразрешениезаработа в 
стратегическизонинастратегическиобектили в зони, свързани с 
изпълнениенастратегическадейностпо чл.40, ал.1, т.2 от ППЗДАНС.  
 
 
5.Завъпроси, свързани с провежданетонапроцедурата и 
подготовкатанаофертитеотучастниците, коитонесаразгледани в документацията, 
сеприлагатразпоредбитенаЗаконазаобщественитепоръчки и Правилниказаприлаганена ЗОП. 
 
 
 
Приложения: 

• Приложение 1 - Техническаспецификация; 

• Приложение 2 -Стандартен образец на единния европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП); 

• Приложение 3 - Образци 

• Приложение 4 - Проект на договор 

http://www.mlsp.government.bg/
mailto:secridirector@gli.government.bg
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