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Раздел I: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)
Официално наименование:

инфраструктура
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер:

130823243

бул. Княгиня Мария Луиза № 110

София

Лице за контакт:

ДП Национална компания Железопътна

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1233

Цветелина Николова

Електронна поща:

Държава: България
Телефон:

tz.nikolova@rail-infra.bg

Факс:

+359 02932-2913

+359 02931-0663

Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL) www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане:

НЕ

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.3) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп
на: (URL)
(URL): https://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/текущи-процедури/?
YlvmS1RacnH797zA9WTVFlpL0dmi%2bqX3Z6OXGBhxGmlHuZcK%2buye8e1T%2bYWSFB1j7W8MPEMCQPrKe2GJ2uh6sg%3d%3d
Допълнителна информация може да бъде получена от:

друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Официално наименование:

инфраструктура
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер:

130823243

бул. Княгиня Мария Луиза № 110

София

Лице за контакт:

ДП Национална компания Железопътна

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

Александър Хаджийски

Електронна поща:

tz.nikolova@rail-infra.bg

1233

Държава: България
Телефон:
Факс:

+359 02932-2619

+359 02931-0663

Интернет адрес/и

www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=963688&mode=view
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Основен адрес: (URL) www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:

до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ

електронно посредством:

Официално наименование:

инфраструктура
Пощенски адрес:
Град:

Национален регистрационен номер:

130823243

бул. Княгиня Мария Луиза № 110

София

Лице за контакт:

ДП Национална компания Железопътна

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1233

Евгения Русимова

Електронна поща:

tz.nikolova@rail-infra.bg

Държава: България
Телефон:
Факс:

+359 29326115

+359 29310663

Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL) www.rail-infra.bg
Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.rail-infra.bg/профил-на-купувача/

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк
безплатен достъп на: НЕ (URL):

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност
Друга дейност:

Поддържане на железопътната инфраструктура

Раздел II: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

Изработване на устройствени планове и технически проект за проект
„Удвояване на участъци от жп линията Крумово – Свиленград – Турска граница”
II.1.1) Наименование:

II.1.2) Основен CPV код:

71300000

Референтен
номер: 2

Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:

Услуги
II.1.4) Кратко описание:

Настоящата обществена поръчка включва извършване на всички дейности по проучвания и оптимизация
на съществуващи проекти (изготвяне/актуализация/оптимизация), изготвяне на ПУП и Технически
проект за удвояване на електрифицираната железопътна линия от км 163+745 ос ПЗ гара Крумово до
км 315+657 граница Република Турция.
Основните дейности са обособени в етапи, както следва:
•ЕТАП I - Предложение за оптимизация.
•ЕТАП II - Изготвяне на технически проект/и и Подготовка за строителство.
•ЕТАП II - Устройствени планове.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 17728992.45
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото
споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:

не
Оферти могат да бъдат подавани за:

II.2) Описание 1
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II.2.1) Наименование: 2

Обособена позиция номер: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 71300000
Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG412
код NUTS: 1
код NUTS: 1

BG421
BG422

Основно място на изпълнение:

ЖП участъци попадащи в обхвата на предмета на ОП се намират от км 163+745 ос ПЗ гара Крумово
до км 315+657 граница Р.Турция.Работа в офис на Изпълнителя.
II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на
потребности и изисквания)

Основните дейности са обособени в етапи и задачи, както следва:
ЕТАП I – Предложение за оптимизация
По време на изпълнението на първия етап от проекта, Изпълнителят трябва да анализира
съществуващото положение на железопътната инфраструктура в участъка от км 163+745 ос ПЗ гара
Крумово (включително връзката с ЕЦУДВ единен център за управление движението на влаковете в
Пловдив) - Свиленград – Турска граница км 315+657. Етап І обхваща изпълнението на Задачи 1 и
2, взаимосвързани помежду си и със задачите от Етап ІI и Етап ІII, определени в Техническата
спецификация:
•Задача 1: Изготвяне на планове за изпълнение на Договора;
•Задача 2: Преглед, анализ и предложение за оптимизация на прогнозна стойност.
ЕТАП II – Изготвяне на технически проект/и и Подготовка за строителство
По време на втория етап от проекта, Изпълнителят изготвя технически проект/и за елементите на
железопътната инфраструктура и идеен проект за сигнализация и телекомуникации, съгласно
приетия във Етап І вариант за развитие. Етап ІI обхваща изпълнението на Задачи от 3 до 5,
взаимосвързани помежду си и със задачите от Етап І и Етап ІII, определени в Техническата
спецификация:
•Задача 3: Изготвяне на Технически проект за елементите на железопътната инфраструктура и
идеен проект за сигнализация и телекомуникации за удвояване на електрифицирана линия от км
163+745 ос ПЗ гара Крумово до км 315+657 граница Република Турция.
•Задача 4: Изготвяне на Технически спецификации и приложения (вкл. Досие на проекта съгласно
чл. 45 от Наредба 57 от 9.06.2004 г.) за строителство.
•Задача 5: Изготвяне на Резюме на проекта.
ЕТАП III – Устройствени планове
По време на третия етап от проекта, Изпълнителят изготвя и одобрява всички планове за
устройственото планиране на териториите, необходими за осигуряване на площите за удвояване на
железопътната линия, съгласно технически проект/и по части. Етап ІII обхваща изпълнението на
Задачи 6, 7 и 8, взаимосвързани със задачите от Етап ІI, определени в Техническата
спецификация:
•Задача 6: Изработване на проекти за подробни устройствени планове (ПУП) и проекти за
изменение на кадастрални карти и кадастрални регистри (КККР).
•Задача 7: Изменение на Кадастрални карти и кадастрални регистри на съществуващата жп линия и
прилежащите и съоръжения;
•Задача 8: Изготвяне на пълна документация за провеждане на отчуждителни процедури.
Очаквани резултати:
•Изготвени Планове за изпълнение на Договора;
•Предложена оптимизация на трасе и избран предпочитан вариант/сценарии;
•Изготвен Технически проект/и за елементите на железопътната инфраструктура;
•Изготвен идеен проект/и за системи за „Сигнализации и телекомуникации“;
•Съгласувани и одобрени от компетентните органи технически проекти за удвояване на
железопътната линия, в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство.
•Одобрени Подробни устройствени планове;
•Изготвени и одобрени Кадастрални карти и кадастрални регистри;
•Одобрени и съгласувани документи, необходими за стартирането на отчуждителни процедури;
•Изготвени Технически спецификации за строителство.
II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
Критерий за качество: 1 2 20

Цена

ДА

Име: К
Име: К
Име: К

1- Стратегия и методология за изпълнение на проекта Тежест: 11
2 - Взаимодействия, организация и ключов персонал Тежест: 12
3 - Анализ на рисковете по проекта Тежест: 17

Тежест: 21

60

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17728992.45
Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази
обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 36
Тази поръчка подлежи на подновяване:

не
www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=963688&mode=view
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Описание на подновяванията:
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:
II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не
II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не
Описание на опциите:
II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог:

НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

да
Идентификация на проекта:

Механизъм за свързана Европа (МСЕ).

II.2.14) Допълнителна информация:

Комплексна оценка - КО = ПТ1 + ПТ2, макс.100 точки
ПТ1 = (Цmin/Цi) х 60- Финансова оценка /Цена/, макс.60т.
ПТ2=К1+К2+К3 - Техническа оценка, макс.40т.:
К1=7 т. или максималните – 11т.
К2=7 т. или максималните – 12т.
К3=7 т. или 12, или максималните – 17т.

Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие
III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски
регистри
Списък и кратко описание на условията:

не се изисква

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

НЕ

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране, съгласно чл.
171 и/или чл. 171а от Закона за устройство на територията;
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се
доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/
договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, 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
Когато участникът предвижда участие на трети лица, третите лица трябва да отговарят на
съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния
капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
При подаване на офертата съответствието с критерия Икономическо и финансово състояние се посочва
в Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние от еЕЕДОП.
При условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, критерия се доказва със следния
документ:
Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, за проектиране, или
еквивалент.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ за проектиране, съгласно чл.
171 и/или чл. 171а от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с минимална застрахователна
сума съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и
строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.):
-проектиране за строежи първа категория – 300 000 лева.
Продължава в поле ІІІ.1.3) Изисквано минимално/ ни ниво/ а
5)Ключов експерт Сигнализация-Образование и професионална квалификация: ОКС мин.бакалавър,
проф.квалиф. „инженер“,специалност„Комуникационна и осигурителна техника“ или
еквивалент;Проф.опит:да е изпълнявал функциите на КЕ или експерт сигнализация в една завършена
услуга/проект, която включва изготвяне на технич./работен проект за ново строит. и/или
модерниз.и/или рехабилит.и/или реконстр.на електрифицирана жп линия, по смисъла на ЗЖТ;6)Ключов
експерт Телекомуникации-Образование и професионална квалификация: ОКС мин.бакалавър,проф.квалиф.
„инженер“,специалност„Телекомуникационни системи“ или еквивалент;Проф.опит: да е изпълнявал
функциите на КЕ или експерт Телекомуникации в една завършена услуга/проект, която включва
изготвяне на технич./работен проект за ново строит. и/или модерниз.и/или рехабилит.и/или
www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=963688&mode=view
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реконстр.на електрифицирана жп линия, по смисъла на ЗЖТ.7)Ключов експерт Геодезия-Образование и
професионална квалификация: ОКС мин.бакалавър, проф. квалиф. „геодезист“;Проф.опит: да е
изпълнявал функциите на КЕ или експерт Геодезия в една завършена услуга, която включва изготвяне
на технич./работен проект за ново строит. и/или модерниз.и/или рехабилит.и/или реконстр.на
електрифицирана жп линия, по смисъла на ЗЖТ.8)Ключов експерт Геология- Образование и
професионална квалификация: ОКС мин.бакалавър, спец. „Инженерна геология и хидрогеология” или
„Хидрогеология и инженерна геология“, или „Геология“, или „Геология и геоинформатика“, или
еквивалент.Проф.опит: да е изпълнявал функциите на КЕ или експерт Геология в една завършена
услуга, която включва изготвяне на технич./работен проект за ново строит. и/или модерниз.и/или
рехабилит.и/или реконстр.на електрифицирана жп линия, по смисъла на ЗЖТ.
Под „завършена услуга“ се разбира, услуга, която към датата на подаване на офертата е одобрена и
приета от съответния възложител, клиент, получател или компетентен орган, или чрез посочване на
публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.
Не се допуска член на ръководния състав (Ръководител на екипа и Ключови експерти) да съвместява
функциите на друг член на ръководния състав. Членовете на ръководния състав трябва да бъдат на
разположение за целия период на изпълнение на проекта.
Смяната на членовете на ръководния състав с такива, които не са включени първоначално в
договора, се извършва само при условията, посочени в договора.
За чуждестранни лица – Ръководител на екипа и ключови експерти възложителят приема еквивалентни
образователно-квалификационна степен, квалификация и специалности.
3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO
9001:2015 или еквивалент с обхват на сертификация услуги по проектиране. Възложителят приема и
други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството при условията на чл. 64,
ал.7 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка:
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

НЕ

1.Участникът да е изпълнил дейности за услуги с предмет и обем, идентични или сходни с предмета
и обема на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата.
2. Участникът да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална
компетентност за изпълнението на поръчката.
3.Участникът да прилага системи за управление на качеството
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по
т.1 и т.2 се доказва от обединението участник, а по т.3 - за всеки член на обединението, който
ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение
на дейностите, предвидено в договора/ документа за създаване на обединението.Когато участникът е
посочил, че ще използва подизпълнители, подизпълнителите трябва да отговарят на критерия за
подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице
основания за отстраняване от процедурата.Когато участникът предвижда участие на трети лица, те
трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване
от процедурата.При подаване на офертата, съответствието с критерия Технически и професионални
способности се посочва в раздел В: Технически и професионални способности на Част IV: Критерии
за подбор от еЕЕДОП.За доказване на техническите и професионални способности на участниците се
представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:1. Списък на услугите с
предмет и обем, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, изпълнени за последните
три години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с документи, които доказват извършената услуга, по образец;2. Списък на персонала, който
ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението,
както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата, по
образец;3.Сертификати, за управление на качеството, издадени от независими лица, които са
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба
за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното
споразумение за взаимно признаване на Европейската организация, за съответната област или да
отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната
акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни
сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства
за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, при условията на чл. 64, ал.7 от
ЗОП.Документите се представят при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от
ЗОП и съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, от участника, определен за изпълнител.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

1. Участникът да е изпълнил успешно минимум една дейност за услуга с предмет и обем, идентичен
или сходен с предмета и обема на поръчката.Под „дейност със сходен предмет и обем“ се разбира
„дейност със сходен предмет и обем“ се разбира дейност за услуга, която включва изготвяне на
технически/работен проект за ново строителство и/или модернизация и/или рехабилитация и/или
реконструкция на електрифицирана железопътна линия, по смисъла на Закон за железопътния
транспорт, която включва:
a)Изготвяне на технически и/или работен проект за:
?най-малко една гара с коловозно развитие, с минимум четири коловоза и прилежащо междугарие;
?поне една нова жп естакада и/или жп виадукт;
?маршрутна компютърна централизация на най-малко две съседни гари, с прилежащо междугарие с
автоблокировка;
?телекомуникационни системи в най-малко две съседни гари, които включват: оперативно-диспечерски
комуникации, автоматични телефони, гарови часовници, информационна система за пътници,
електрозахранване, структурно окабеляване до всяка точка, видеонаблюдение и преносна среда по
оптичен кабел;
b)Изготвяне на подробни устройствени планове – ПУП (план за регулация и застрояване – ПРЗ или
парцеларни планове – ПП), за проект за ново строителство и/или модернизация и/или реконструкция
www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=963688&mode=view
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и/или рехабилитация за железопътна инфраструктура по смисъла на Закон за железопътния транспорт
(ЗЖТ).
c)както и:
1)Изготвяне на технически спецификации за проектиране и/или строителство,
2)Извършване на обследване на сгради и/или съоръжения и/или гари и/или междугария,
Приема се, че участникът отговаря на изискването, ако представи един или няколко изпълнени
договора, в които да са включени като минимум посочените дейности по буква а) и буква b) и поне
една от дейностите посочени в буква c).
2. Участникът трябва да разполага с персонал, който ще изпълнява поръчката и ръководен състав,
който ще отговаря за изпълнението, с определена професионална компетентност, както
следва:1)Ръководител на екипа-Образование и професионална квалификация:образователноквалификационна степен (ОКС), мин. бакалавър, проф.квалификация инженер и/или икономист;Проф.
опит: да е изпълнявал функциите на Рък. или Зам. Рък. на екип/проект в една завършена услуга,
която включва изготвяне на технич./работен проект за ново строит. и/или модерниз.и/или
рехабилит.и/или реконстр.на електрифицирана жп линия, по смисъла на Закон за железопътния
транспорт (ЗЖТ);2)Ключов експерт Железен път-Образ.и проф.квалиф:ОКС
мин.бакалавър,проф.квалиф.строителен инженер,спец. „Транспортно строителство“ или
еквивалент.Проф. опит: да е изпълнявал функциите на ключов експерт(КЕ) или експерт Железен път в
една завършена услуга/проект, която включва изготвяне на технич./работен проект за ново строит.
и/или модерниз.и/или рехабилит.и/или реконстр.на електрифицирана жп линия, по смисъла на
ЗЖТ.3)Ключов експерт Съоръжения-Образ.и проф.квалиф: ОКС мин.бакалавър, проф. квалиф.„строителен
инженер“,спец„Транспортно строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или
еквивалент.Проф.опит: да е изпълнявал функциите на КЕ или експерт Съоръжения в една завършена
услуга/проект, която включва изготвяне на технич./работен проект за ново строит. и/или
модерниз.и/или рехабилит.и/или реконстр.на електрифицирана жп линия, по смисъла на ЗЖТ;4)Ключов
експерт Тягово и нетягово електрозахранване-Образ.и проф. квалиф: ОКС мин.бакалавър,
проф.квалиф. „електроинженер“, спец.„Електроенергетика и електрообзавеждане“ или „Електрически
транспорт“ или еквивалент;Проф. опит: да е изпълнявал функциите на КЕ или експерт Тягово и
нетягово електрозахранване и контактна мрежа или Тягово и нетягово електрозахранване или
Контактна мрежа в една завършена услуга/проект, която включва изготвяне на технич./работен
проект за ново строит. и/или модерниз.и/или рехабилит.и/или реконстр.на електрифицирана жп
линия, по смисъла на ЗЖТ.Продължава в поле ІІІ.1.2) Изисквано минимално/ ни ниво/ а.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания
или лица в неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2
III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Ав.плащане–до 10 % от ст-та на договора без ДДС, срещу. искане за ав.плащане, и Гаранция обезпеч.
100 % авансово предоставени средства с ДДС, и срок до оконч. му възстан. Авансът се приспада
пропорц.от всяко междинно плащане, до пълното възст.Междинните плащания /MС/– срещу Искане за
извършване на MС (Регулярно плащане или Плащане по ключово събитие/КС/), придр. с ориг.данъчна
фактура и Протокол за приемане на на съотв.КС, одобрен от Ръководител ЗПУИП и утвърден от
възложителя. Ако срокът за извършване на плащане, попадне извън допустимия срок за плащане по МСЕ,
по искане на Изпълнителя и по преценка на Възложителя, плащанията по КС могат да бъдат извършени
преди получаване на одобрението им срещу представяне на безусловна и неотменяема банкова гаранция,
покриваща и обезпечаваща пълната им стойност със срок на валидност определен от В.Плащанията се
извършват в срок от 30 дни след представяне на документите.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката:

НЕ

Раздел IV:Процедура
IV.1) Описание
IV.1.1)Вид процедура:

Открита процедура
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура:
IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение:

НЕ

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2
В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи:

www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=963688&mode=view
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IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти:

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори:

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:

не
IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2020/S 037-087530
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП: 960959
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата:

15/05/2020 (дд/мм/гггг)

Местно време:

17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4
Дата:
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1

BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 6
(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/05/2020 (дд/мм/гггг) Местно време:
Място:

14:00 (чч:мм)

ДП "Национална компания Железопътна инжраструктура" , гр. София, 1233, бул. Княгиня Мария Луиза №
110, партер, заседателна зала.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или
техни упълномощени представ. и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на
режима за достъп до сградата на ДП НКЖИ.Документът за упълномощаване,оригинал или заверено копие
(върху копието на документа е записано "вярно с оригинала" и има подпис и печат) се предоставя на
комисията.

Раздел VI: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП.
Възложителят няма условие за създаване на юридическо лице/ЮЛ/ по чл.10 ал.2 от ЗОП. В.
отстранява от процедурата участник,за когото са налице основанията по чл.54,ал.1,т.1-7 от
www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=963688&mode=view
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ЗОП,чл.55,ал.1,т.1, т.4 и т.5 от ЗОП и чл.107 от ЗОП, обстоятелствата по чл.3, т.8 и чл.4 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, както и наличие на обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ). Когато участникът е
обединение, което не е юридическо лице, задължително се представя копие от документ за създаване
на обединението, със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена
поръчка.Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с настоящата 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. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определянето на
партньора, който представлява обединението за целите на обществ. поръчка, както и
обстоятелството, че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно, за
участието си и изпълнението на поръчката.Всеки член на обединението, което не е юридическо лице,
подизпълнителите и третите лица, ако има такива, трябва да отговарят на съответните критерии за
подбор, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. Участник, за когото
са налице основания по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1,4 и 5 от ЗОП има право да
представи доказателства по чл.56 от ЗОП.Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП при подаване на офертата
участникът декларира липса на основанията за отстраняване от процедурата и съответствие с
критериите за подбор чрез представяне на електронен единен европейски документ за обществени
поръчки (еЕЕДОП). Ако У.е обединение, което не е юридическо лице, еЕЕДОП се подава от всеки от
участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към
обединението, еЕЕДОП се подава и за обединението.Отделен еЕЕДОП се представя за подизпълнителите
и третите лица.Документите,чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, могат да бъдат
изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.Документите се представят от всеки
член на обединението,което не е юридическо лице, от подизпълнителите и от третите лица, ако има
такива.При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител, представя документи по
чл. 112, ал. 1, т.2 от ЗОП. Органите в Република България, от които участниците могат да получат
информация за: задълженията, свързани с данъци и осигуровки - Национална агенция за приходите,
електронен адрес: www.nap.bg,опазване на околната среда - Министерство на околната среда и
водите, електронен адрес: www.moew.government.bg; закрила на заетостта - Агенция по заетостта,
електронен адрес: https://www.az.government.bg; условията на труд в страната - Изпълнителна
агенция Главна инспекция по труда, електронен адрес:www.gli.government.bg.Дължими гаранции:
І.Гаранция за изпълнение - 5% от догов.цена без ДДС; ІІ.Гаранция при аванс. плащане–в размер на
100% от ав.предост.с-ва с ДДС. Гаранциите се представят под формата на парична сума, банкова
гаранция, застраховка. III. Г-ция за предварително плащане – банк.гаранция, покр.100% от сумата
(с ДДС) по Кл.събитие.
Условията и сроковете за представяне, задържане, усвояване и освобождаване на гаранциите се
уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
На осн.чл.114отЗОП, изпълн. на д-ра започва, съответно сроковете за изп.на възложените с д-ра
работи започват да текат, след осигуряване на финансиране от страна на В., за което В. уведомява
писмено И.
Плащания по договора ще се извършват при условията на Решение № 592/2018 г. на Министерски съвет
(обн., ДВ, бр. № 71 от 2018г., в сила от 03.09.2018г.).
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Комисия за защита на конкуренцията

бул. Витоша № 18

София

Пощенски код:

Електронна поща:

1000

cpcadmin@cpc.bg

Държава: България
Телефон:

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg

Факс:

+359 29884070

+359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Електронна поща:

Телефон:

Интернет адрес: (URL)

Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - в 10 -дневен срок от изтичане на срока по чл.100, ал. 3 от
ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Официално наименование:

отдел Правен.
Пощенски адрес:
Град:

София

ДП Национална компания Железопътна инфрраструктура - старши юрисконсулт в

бул. Княгиня Мария Луиза 110
Пощенски код:

1233

www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=963688&mode=view

Държава: България
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3/9/2020
Електронна поща:

Обявление за поръчка

d.lukanova@rail-infra.bg

Интернет адрес: (URL) http://www.rail-infra.bg

Телефон:
Факс:

+359 02932-2782

+359 02931-0663

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/03/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими
закони
1

моля, повторете, колкото пъти е необходимо

2

в приложимите случаи

3

моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация

4

ако тази информация е известна

5

моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура

6

доколкото информацията е вече известна

7

задължителна информация, която не се публикува

8

информация по избор

9

моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация

10

моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане

11

само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12

моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна
процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13

моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в
състезателна процедура

14

ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация,
ако тя вече е известна

15

моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти

16
17

задължителна информация, ако това е обявление за възлагане

18

само ако обявлението не се отнася до квалификационна система

19

ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

20

може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21

може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
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