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BG-София: Строителни и монтажни работи на релсови пътища

2009/S 219-314952

 
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

 
Строителство

 
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕСИ И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ:

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура", бул. Княгиня Мария Луиза, №110, За:
Снежана Кусорова, BG-1233  София. Тел.  +359 29326120. E-mail: s_kusorova@rail-infra.bg. Факс:  +359
29310663.
Интернет адрес/и:
Общ адрес на възлагащия орган: www.rail-infra.bg.
Допълнителна информация може да бъде получена на: ДП Национална компания "Железопътна
инфраструктура", бул. Княгиня Мария Луиза, №110, За: Петя Петков, BG-1233  София. Тел.  +359
29322530. URL: www.rail-infra.bg.
Спецификации и допълнителни документи (включително документи за конкурсен диалог и
динамична система за покупка) могат да бъдат получени от: На горепосочения адрес за контакти.
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: ДП Национална компания
"Железопътна инфраструктура", бул. Княгиня Мария Луиза, №110, За: Детелина Ангелова, BG-1233 
София. Тел.  +359 29326113. URL: www.rail-infra.bg.

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ:
орган на подчинение на публичното право.
друго: Поддържане на жп инфраструктура.
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не.

РАЗДЕЛ ІІ.: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1) Описание
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив –
Бургас, по обособени позиции.

II.1.2) Вид на поръчката и местоположение на строителството, място на доставката или на
изпълнението:
Строителство.
Основна площадка или местоположение на строителството: Железопътна отсечка Михайлово –
Калояновец, Железопътни отсечки Стара Загора – Ямбол и Завой – Зимница. Железопътни отсечки
Церковски – Карнобат и Карнобат - Бургас.

II.1.3) Настоящото обявление обхваща:
Обществена поръчка.

II.1.4) Информация относно рамковото споразумение:
II.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката /покупките:

mailto:s_kusorova@rail-infra.bg
www.rail-infra.bg
www.rail-infra.bg
www.rail-infra.bg
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Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната линия Пловдив –
Бургас, по обособени позиции, както следва:
Позиция 1 - Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово – Калояновец, включително главните
коловози в гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км.
Позиция 2 - Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора – Ямбол и Завой – Зимница,
включително главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с
приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км.
Позиция 3 - Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски – Карнобат, включително главните
коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на
железния път в отсечката Карнобат – Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас
и всички гари и спирки между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км.
Поръчката обхваща проектиране на строителните работи и тяхното изпълнение за всяка обособена
позиция, както следва:
— изготвяне на работен проект, с обхват на всички дейности по подновяване/рехабилитация на
железопътната инфраструктура, по позиции,
— строително - монтажни работи по железния път, по позиции, подробно описани в документацията за
участие.
Участниците могат да участват както за цялата поръчка, така и за всяка от обособените позиции, но само
в пълния им обем.

II.1.6) Общ речник на възлагането (CPV):
45234100.

II.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за възлагане на правителствени поръчки (GPA):
Не.

II.1.8) Подразделяне на партиди:
Да.
Офертите трябва да бъда подадени за: една или повече партиди.

II.1.9) Ще бъдат приемани варианти:
Не.

II.2) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ НА ПОРЪЧКАТА
II.2.1) Съвкупно количество или обхват:

Позиция 1 - Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово – Калояновец, включително главните
коловози в гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км;
Позиция 2 -Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора – Ямбол и Завой – Зимница,
включително главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с
приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км.
Позиция 3 - Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски – Карнобат, включително главните
коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на
железния път в отсечката Карнобат – Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас
и всички гари и спирки между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км.
Поръчката обхваща проектиране на строителните работи и тяхното изпълнение за всяка обособена
позиция, както следва:
— изготвяне на работен проект, с обхват на всички дейности по подновяване/рехабилитация на
железопътната инфраструктура по позиции,
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— строително - монтажни работи по железния път по позиции, подробно описани в документацията за
участие.

II.2.2) Опции:
Не.

II.3) СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ ВРЕМЕВО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:
Срок на действие в месеци: 43 (считано от датата на възлагане на поръчката).

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИ
ПАРТИДА № 1

ЗАГЛАВИЕ: Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово – Калояновец, включително главните коловози в
гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км

1) КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово – Калояновец, включително главните коловози в
гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км.

2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV):
45234100.

3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ:
По опис,съгласно документацията за участие.

4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ
НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО:
Срок на действие в месеци: 19 (считано от датата на възлагане на поръчката).

5) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ:
Срокът за изпълнение е 19 месеца, съгласно условията на договора, в т.ч. - до 3 (три) календарни
месеца за работно проектиране.

ПАРТИДА № 2

ЗАГЛАВИЕ: Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора – Ямбол и Завой – Зимница, включително
главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с приблизителна разгъната
дължина на железния път 120 км

1) КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора – Ямбол и Завой – Зимница, включително
главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с приблизителна
разгъната дължина на железния път 120 км.

2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV):
45234100.

3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ:
По опис,съгласнодокументацията за участие.

4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ
НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО:
Срок на действие в месеци: 43 (считано от датата на възлагане на поръчката).

5) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ:
Срока за изпълнение е 43 месеца, съгласно условията на договора, в т.ч. - до 6 (шест) календарни
месеца за работно проектиране.
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ПАРТИДА № 3

ЗАГЛАВИЕ: Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски – Карнобат, включително главните коловози
в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на железния път в
отсечката Карнобат – Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички гари и спирки
между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км

1) КРАТКО ОПИСАНИЕ:
Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски – Карнобат, включително главните коловози в гара
Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на железния път в
отсечката Карнобат – Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас и всички гари и
спирки между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км.

2) ОБЩ РЕЧНИК НА ВЪЗЛАГАНЕТО (CPV):
45234100.

3) КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБХВАТ:
4) ПОСОЧВАНЕ ОТНОСНО РАЗЛИЧНА ДАТА ЗА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОРЪЧКАТА ИЛИ

НАЧАЛОТО/ЗАВЪРШВАНЕТО:
Срок на действие в месеци: 38 (считано от датата на възлагане на поръчката).

5) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРТИДИТЕ:
Срокът за изпълнение е 38 месеца съгласно условията на договора, в т.ч. - до 6 (шест) календарни
месеца за работно проектиране.

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.1) УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРЪЧКАТА
III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:

Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура в зависимост от позициите, за които
участват, в размер на:
Позиция 1 - Рехабилитация на железопътната отсечка Михайлово – Калояновец, включително главните
коловози в гарите Михайлово и Калояновец, с приблизителна разгъната дължина на железния път 21 км.
- 90 000 (деветдесет хиляди) BGN;
Позиция 2 - Рехабилитация на железопътните отсечки Стара Загора – Ямбол и Завой – Зимница,
включително главните коловози в гарите Стара Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях с
приблизителна разгъната дължина на железния път 120 км. – 465 000 (четиристотин шестдесет и пет
хиляди) BGN;
Позиция 3 - Рехабилитация на железопътната отсечка Церковски – Карнобат, включително главните
коловози в гара Церковски с приблизителна разгъната дължина на железния път 28 км и подновяване на
железния път в отсечката Карнобат – Бургас, включително главните коловози в гарите Карнобат и Бургас
и всички гари и спирки между тях, с приблизителна разгъната дължина на железния път 122 км – 435 000
(четиристотин тридесет и пет хиляди) BGN,
А за цялата поръчка - 990 000 (деветстотин и деветдесет хиляди) BGN.
Гаранцията се представя в една от следните форми: безусловна, неотменяема банкова гаранция в
оригинал със срок на валидност 120 календарни дни след крайния срок за подаване на офертите или
парична сума внесена по сметка на ДП "НКЖИ”, банка ПИБ София, IBAN: BG11FINV915010BGN0E28L,
BIC: FINVBGSF. Платежното нареждане за внесената парична сума трябва да бъде в оригинал.
Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл.61 и чл.62 от
Закона за обществените поръчки.
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Участникът, определен за изпълнител представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от
договорната стойност без ДДС. Задържането и освобождаването на гаранцията за изпълнение.
Се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. Гаранцията се представя в една от
следните форми: безусловна, неотменяема банкова гаранция в оригинал със срок на валидност от
датата на сключване на договора до въвеждане на обекта в експлоатация или парична сума, внесена
по сметката на ДП "НКЖИ”, банка ПИБ - клон Централен, гр. София, ул. Ст. Караджа, №10, БЪЛГАРИЯ/
BULGARIA, IBAN: BG11FINV915010BGN0E28L, BIC: FINVBGSF.

III.1.2) Основни финансови условия и уговорки за разплащане и/или справка за/препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Цената се представя в лева без ДДС съгласно ценова оферта и разбивка на цената по образец за всяка
обособена позиция, определена съгласно условията посочени в документацията.
Заплащането ще се извърши, въз основа на сключен договор, в лева, по банков път, съгласно условията
на договора. Авансовото плащане е в размер до 10 % от стойността на поръчката, без ДДС.

III.1.3) Правна форма, която трябва да придобият групите икономически оператори, на които се възлага
поръчката:

III.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката:
Не.

III.2) УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
III.2.1) Лично положение на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с

вписването в професионални или търговски регистри:
Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на
изискванията: Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.Участниците
удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП с декларации.Наличието
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП водят до отстраняване на участниците
в процедурата;Документи за регистрация на участника: копие от документа за регистрация или
единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът
е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е
физическо лице.Участниците представят документ за закупена документация за участие.
Участниците представят документ за регистрация по стандарт БДС EN ISO 9001:2001 или еквивалентен,
за внедрена система за управление на качеството. В случай, че участникът е обединение, което не е
юридическо лице, изискването се отнася за члена на обединението, който ще извършва дейности, за
чието изпълнение е задължително неговото наличие;
Участниците представят документ за регистрация по стандарт BS OHSAS 18001:2007 (OHSAS
18001:1999) или еквивалентен, за внедрена система за управление здравословни и безопасни условия
на труд. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за
члена на обединението, който ще извършва дейности, за чието изпълнение е задължително неговото
наличие;
Участниците представят документ за регистрация по стандарт БДС EN ISO 14001:2005 или
еквивалентен, за внедрена система за управление на околната среда. В случай, че участникът е
обединение, което не е юридическо лице, изискването се отнася за члена на обединението, който ще
извършва дейности, за чието изпълнение е задължително неговото наличие;
Съгласно чл. 56, ал.4 от ЗОП, документът за регистрация на участника – чуждестранно физическо или
юридическо лице или техни обединения, се представя в легализиран превод, а документите по чл. 50 и
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чл. 51 от ЗОП, посочени в обявлението, както и декларациите за отстъствие на обстоятелствата по чл.47,
ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Документите се представят за
всяко физически или юридическо лице, включено в обединението.

III.2.2) Икономически и финансови възможности:
Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на
изискванията: Съгласно изискванията на чл.50, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗОП:
— копие от застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ за строежи Първа категория,
или еквивалент,
— банкова референция от обслужващи банки, че участника е коректен клиент,
— финансов отчет, одобрен и заверен съгласно изискванията на националното законодателство
на участника, за последните 3 (три) финансови години (2006, 2007 и 2008 г.). Съставните части от
финансовия отчет за съответната година, които трябва да бъдат представени, са счетоводен баланс и
отчет за приходите и разходите заверени копия от участниците,
— информация за общия оборот и за оборота на строителство, сходно с обекта на поръчката, за
последните 3 години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността
си. Да се посочи и приблизтелната стойност на договорени и незавършени към момента на подаване на
офертата строителни работи (в страната и чужбина).
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми: Средният годишен
оборот на участника за Позиция 1 трябва да бъде минимум 30 000 000 BGN за последните 3 години
(2006, 2007, 2008), за Позиция 2 - минимум 110 000 000 BGN за последните 3 години (2006, 2007, 2008), а
за Позиция 3 - минимум 110 000 000 BGN за последните 3 години 2006, 2007, 2008).

III.2.3) Технически възможности:
Информация и формалности, които са необходими за оценката, в случай на изпълнение на
изискванията:
Съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 7, т. 9, т. 10 и т. 11 от ЗОП:- списък на договорите за строителство,
покриващи дейностите по поръчката, изпълнени през последните 5 (пет) години, с посочени км.,
стойност, дата и място на строителство, придружен от препоръки за добро изпълнение, в тези препоръки
се посочват: км., стойност, дата и място на строителството и дали то е изпълнено професионално и в
съответствие с нормативните изисквания – заверени копия.
Препоръките да са издадени от Възложителя на поръчката или от от лицето упражнило строителен
надзор:
— списък на технически лица, които ще отговарят за изпълнение на поръчката (по образец),
включително на тези, отговарящи за контрола на качеството на изпълнение на ремонтните работи,
за съответствие на влаганите материали със съществените изисквания за безопасност и контрол по
спазване на здравословни и безопасни условия на труд,
— документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на участника и/или
на ръководните служители, на лицата, които отговарят за изпълнението на строителството, както и на
проектантския състав за изпълнение на поръчката по всички части на проекта.
Документ за пълна проектантска правоспособност за лицата, участващи в проектирането, съгласно
разпоредбите на ЗУТ и чл.7-9 от ЗКАИИП.
Към документите да се приложи списък на правоспособните лица и заверени копия от техните
удостоверения за успешно положен изпит по Наредба № 58 от 2.8.2006 г. за правилата за техническата
експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт. Лицата
„технически ръководител” да притежават удостоверение за придобита ІІІ квалификационна група,
съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа по електрически и топлофикационни
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централи и разпределителни мрежи” от 2005 год. и „Правилник за безопасност и здраве при работа по
електрическите съоръжения до 1 000 V от 2005 год:
— декларация за техническото оборудване, с което разполагат участниците (собствено и наето) за
изпълнение на обществената поръчка за проектирането и за строителството. Към нея да се приложи
списък на оптимално подбрана механизация за изпълнение на поръчката,
— описание на мерките за опазване на околната среда, които участниците ще приложат при изпълнение
на поръчката, съгласно изискванията на МОСВ, по образец, приложен към документацията.
За удостоверяване на обстоятелствата по чл. 50, ал. 1 и 2 и чл. 51 от ЗОП, участниците могат да
представят удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на
държава членка на Европейския съюз.
Информация за съдебни спорове или арбитраж по договори, изпълнени от Участника през последните 5
години, по образец. Участниците представят декларация, че:
— в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда в строителството,
— изпълнението на поръчката ще бъде извършено в пълно съответствие с „Технически спецификации” и
проекта на Възложителя, и действащата нормативна база в Р България,
— декларация, че предварително са се запознали с особеностите на обекта.
Участниците представят технология, организация и работна програма с включени подробности по
изпълнението на обекта, съгласно документацията за участие.
Участниците представят декларация за гаранционниите срокове за качеството на СМР, съгласно чл.
20 от Наредба №2 от 31.7.2003 год. на МРРБ Участниците представят декларация, че представените
материали и/или подсистеми подлежащи на оценка съгласно съотвентана техническа спецификация за
оперативна съвместимост, ще бъдат оценени от независим оценител, или имат оценка за съответствие
от произвозводител, съгласно Наредба № 57 на Министерство на транпорта (обн. ДВ бр. 55 от 2004,
посл. изм. и доп. Бр. 88 от 2007 г.) Участниците представят декларация, с която гарантират отстраняване
на появилите се неизправности в съответствие с т.3.2.1.9 от документацията за участие.
Минимално ниво/минимални нива на стандартите, които може да бъдат изискуеми:
Успешно завършване на поне 3 проекта от същото естество/сложност като строителството, обект на тази
обществена поръчка, или строителство на нови железопътни линии, както следва:
— за Позиция 1 - с кумулативна стойност на тези проекти мин. 30 000 000 BGN, изпълнени през
последните 5 години (считано от 1.1.2004 г.),
— за Позиция 2 - с кумулативна стойност на тези проекти мин. 120 000 000 BGN, изпълнени през
последните 5 години (считано от 1.1.2004 г.),
— за Позиция 3 - с кумулативна стойност на тези проекти мин. 120 000 000 BGN, изпълнени през
последните 5 години (считано от 1.1.2004 г.).
Поне един от посочените обекти трябва да е, както следва:
— за Позиция 1 – мин. 30 km разгъната дължина на железния път; скорост мин. 130 km/h и минимална
стойност 20 000 000 BGN,
— за Позиция 2 - разгъната дължина на железния път мин. 80 km, скорост мин. 130 km/h и минимална
стойност 100 000 000 BGN,
— за Позиция 3 - разгъната дължина на железния път мин. 80 km, скорост мин. 130 km/h и минимална
стойност 100 000 000 BGN.
За всеки от посочените обекти участникът трябва да е изпълнил поне 40 % (като стойност) от
строителството и доставките директно (не като подизпълнител или партньор от консорциум), като това
обстоятелство трябва да е изрично отразено в съответната референция.
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Минимални изисквания към персонала: Ръководител на проекта - общ професионален опит - 15 години,
професионален опит на подобна длъжност - 10 години;
Ръководител на проектантския екип, общ професионален опит - 10 години, професионален опит на
подобна длъжност - 6 години; Други експерти - общ професионален опит - 8 години, професионален опит
на подобна длъжност - 5 години.
Ръководител на проекта.
Предлаганият за тази позиция експерт трябва да има опит като ръководител на изпълнението на
инфраструктурни проекти. Признава се само подобна длъжност заемана в сферата на проектиране и/или
строителство на железопътни участъци. Общият и специфичен професионален опит на ръководителя
на проекта се доказва с автобиография и копия на документи за професионална квалификация, както
и с референции от съответния възложител на завършените проекти. Изрично трябва да бъде посочена
точната позиция, която предлаганият експерт е заемал в съответния проект. За позицията „Ръководител
на проекта” се попълва допълнителната таблица към автобиографията.
Ръководител на проектантския екип.
Предлаганият за тази позиция експерт трябва да има опит като ръководител на проектантски екип за
проектиране на инфраструктурни проекти, в частност – железопътни проекти. Признава се само подобна
длъжност заемана в сферата на проектиране и/или строителство на железопътни участъци. Общият и
специфичен професионален опит на ръководителя на проектантския екип се доказва с автобиография и
копия на документи за професионална квалификация, както и с референции от съответния възложител
на завършените проекти. Изрично трябва да бъде посочена точната позиция, която предлаганият
експерт е заемал в съответния проект. За позицията „Ръководител на проектантския екип” се попълва
допълнителната таблица към автобиографията.
За останалите експерти, посочени от участника като основен персонал, се изисква минимален общ
трудов стаж 8г. и опит на подобна позиция – 5г. Подобна позиция за нуждите на това изискване е
участието на експертите в изграждане на железопътни участъци. Признава се само подобна длъжност
заемана в сферата на строителството.
Под сходен проект се има предвид такъв проект, който представлява рехабилитация или строителство на
железопътни линии, както следва:
— за Позиция 1 - мин. 30 km разгъната дължина на железния път, скорост мин. 130 km/h и минимална
стойност 20 000 000 BGN,
— за Позиция 2 - разгъната дължина на железния път мин. 80 km, скорост мин. 130 km/h и минимална
стойност 100 000 000 BGN,
— за Позиция 3 - разгъната дължина на железния път мин. 80 km, скорост мин. 130 km/h и минимална
стойност 100 000 000 BGN.

III.2.4) Запазени поръчки:
Не.

III.3) СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКИ ЗА УСЛУГИ
III.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия:
III.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на личния

състав, който отговаря за изпълнението на услугата:
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА
IV.1) ВИД ПРОЦЕДУРА
IV.1.1) Вид процедура:

Открита.
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IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да направят оферти или да
участват:

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на преговарянето или диалога:
IV.2) КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
IV.2.1) Критерии за възлагане:

Икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии:
1. Цена. Тежест: 70.
2. Техническа оценка на офертите, в т.ч. технология - 10 точки; организация - 10 точки; график за
изпълнение - 10 точки. Тежест: 30.

IV.2.2) Ще се използва електронен търг:
Не.

IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
IV.3.1) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган:
IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка:

Не.

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на съдържащ описание
документ:
Срок за получаване на искания за документи или за оценка на документи: 31.12.2009 - 12:00.
Платими документи:
Цена: 50 BGN.
Условия и начин за плащане: Документацията за участие може да бъде получена в ДП „НКЖИ”, гр.
София, бул. Княгиня Мария Луиза, № 110, етаж 3, стая 318, БЪЛГАРИЯ/BULGARIA, всеки работен ден
от 08:00 до 12:00 и от 12:45 до 16:45 часа, до 31.12.2009 год. – 12:00 часа, срещу невъзвращаема сума в
размер на 50 BGN без ДДС, внесена в касата на компанията.

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:
11.1.2010 - 16:45.

IV.3.5) Дата на връчване на поканите за отправяне на оферта или за участие на избраните кандидати:
IV.3.6) Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или заявленията за участие:

Друго: Български.

IV.3.7) Минимална времева рамка, през която оферентът трябва да поддържа офертата:
Продължителност в дни: 120 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата).

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:
Дата: 12.1.2010 - 10:00.
Място: ДП „НКЖИ”, гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза, № 110, заседателна зала, БЪЛГАРИЯ/
BULGARIA.
Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите: да.
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на
средствата за масова информация и юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Това съставлява периодично възлагане на поръчка:

Не.
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VI.2) ПОРЪЧКА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ И/ИЛИ ПРОГРАМА, КОИТО СА ФИНАНСИРАНИ ОТ ФОНД НА
ОБЩНОСТТА:
Да.
Препратка към проекта/проектите и/или програмата/програмите: Оперативна програма "Транспорт"
2007-2013 г. - Кохезионен фонд.

VI.3) ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Поръчката е открита с Решение №26/11.11.2009 год. на генералния директор на ДП "НКЖИ".

VI.4) ПРОЦЕДУРИ ПО ОБЖАЛВАНЕ
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване:

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша, №18, BG-1000  София. E-mail: cpcadmin@cpc.bg. Тел.
 +359 29884070. URL: http://www.cpc.bg. Факс:  +359 29807315.

VI.4.2) Подаване на жалби:
Пояснете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Съгласно чл.120
- 121 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби:
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша, №18, BG-1000  София. E-mail: cpcadmin@cpc.bg. Тел.
 +359 29884070. URL: http://www.cpc.bg. Факс:  +359 29807315.

VI.5) ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩОТО ОБЯВЛЕНИЕ:
11.11.2009.
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