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Приложение №1 

към Протокол №1 
На основание чл. 96, ал.4 от ППЗОП 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Владимир Кръстев Москов - кмет на Община Гоце Делчев 

Дата: 15.12.2016 г. 

 

Заличени данни на основание чл. 2 от 

ЗЗЛД 

 

Подпис и печат 

 

 

Процедура за събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет: "Изпълнение на строеж – смяна на улична водопроводна мрежа в с. Мусомища, община Гоце Делчев‘‘, открита с 

обява с изх.№ 70-00-930/25.11.2016 година. 

Констатации на комисия, назначена със заповед №1022 от 13.12.2016 година на кмета на община Гоце Делчев 

Изисквания към личното състояние на участниците, и задължителни документи, съгласно обявата за провеждане на обществената 

поръчка  

Участник с пореден №1 „РУЕН ХОЛДИНГ“ АД, гр. Кюстендил 

І. Условия, на които трябва да отговарят участниците, поставени от възложителя и задължителни документи, доказващи изискванията поставени от 

Възложителя 

Изисквания Данни на участника 
Отговаря/ Не 

отговаря 

Изисквания към личното състояние на участниците 

1. Липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП и чл.54, 

ал.1,2 и 7 от ЗОП, съгласно условията на Възложителя и чл.97, 

ал.5 от ППЗОП (Правилник за прилагане на Закона за 

обществените поръчки) 

Не са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, 2 и 7 

от ЗОП, съгласно условията на Възложителя и чл. 97, ал. 5 от ППЗОП 

Отговаря 

2. Участникът трябва да е регистриран по Закона за Търговския 

регистър или по Закона за регистър БУЛСТАТ или еквивалентна 

регистрация според националния закон в държавата, в която 

участникът е регистриран. 

Посочен ЕИК 109050379 

Отговаря 

Критерии за подбор, поставени от възложителя  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност  

Участикът следва да има валидна регистрация, в Централния 

професионален регистър на строителя, която да му позволява 

извършването на строителните работи, предмет на настоящата 

поръчка именно: изпълнение на строителство за обекти от 

Четвърта  група, Втора категория (чл.4, ал.2, т.2 от Наредба №1 

от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи) или 

еквивалент  
 

Участникът притежава правоспособност за изпълнение на строеж с обхват: 

Четвърта група, строежи от първа до четвърта категория (чл.4, ал.2, т.2 от 

Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи) 

Удостоверение № IV-TV 0007962, Камара на строителите в България, 

валидност до 30.09.2017 г. 

Отговаря 

Икономическото и фаиансово състояние  
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Участникът трябва да притежава валидна застраховка 

„Професионална отговорност“, на основание чл.171 ал. 1 от ЗУТ 

за имуществени и неимуществени вреди, причинени на други 

участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на 

неправомерни действия или бездействия при или по повод 

изпълнение на техните задължения, извършени през срока на 

застраховката или в периода от ретроактивната дата до началото 

на застрахователната полица. Годишният лимит на отговорност 

не може да бъде по малък от минималния лимит за съответната 

категория обект за конкретната дейност, извършвана от 

застрахования, съгласно чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за условията 

и реда за задължителното застраховане в проектирането и 

строителството (чл. 5, ал. 2, т. 2..) 

Участникът притежава застраховка „Професионална отговорност на 

участниците в проектирането и строителството“  

Застрахователна полица № 212216091000007/28.02.2016 г. по застраховка 

„Професионална отговорност на участниците в проектирането и 

строителството“, валидна до 27.02.2017 г. – годишен лимит на отговорност 

600 000 лева 

Отговаря 

Техническите и професионални способности  

Участниците трябва да са изпълнили най-малко 1 000 м 

строителство с предмет и обем идентичен или сходен с този 

поръчката – през последните 5 години от датата на подаване на 

офертата. 

“Строителство, идентично или сходно с предмета на 

поръчката е: изграждане и/или ремонт, смяна на главни 

клонове хна водоснабдителни мрежи и съоръженията към тях 

в урбанизирани територии – чл.4, ал.2, т.2 от Наредба №1 от 

30.07.2003 за номенклатурата на видовете строежи. 

Участникът е изпълнил 1 строителство с предмет и обем идентичен или 

сходен с този от поръчката в периода 31.07.2014 г. – 29.10.2014 г. – Договор 

от 30.05.2014г. с предмет: ,, Ремонт и изграждане на водопроводна мрежа-с. 

Долни Коритен, с. Горни Коритен, с. Уши, с. Бъзовица, с. Киселица, с. 

Кобиле, община Трекляно‘‘ - стойност на изпълнените СМР по договора 

262 172,21лв. без ДДС. 

Отговаря 

ІІ. Задължтелни документи 

Образец №1 Административни сведения за участника;  Да 

Образец №2 - Декларация по чл. 97 ал.5 от ППЗОП3 (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) Да 

Образец № 3 - Декларация по чл. 97 ал.5 от ППЗОП3 (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) Да 

Образец №4 Техническо предложение; Да 

Приложения към техническото предложение: 

1. Списък на основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката. Списък на основните 

видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката (Приложение – Декларация материали Образец №5). В 

декларацията се посочва производител (търговска мярка), стандарт/качество и към него се представят документи за съответствие на 

използваните материали с изискванията на Европейския съюз (обозначение „СЕ”, съгласно европейска декларация за съответствие, декларация 

за произход, еко-етикети или покрити стандарти за качество). Представят се сертификати на основните материали и изделия, които ще бъдат 

вложени при изпълнението на поръчката, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи съответствието на материалите и 

изделията със съответните спецификации или стандарти, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти. Сертификатите, които са на чужд език, се представят задължително и в превод на български;  

Да 

2. Предложение за гаранционни срокове в години, за всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта. 

Гаранционните срокове следва да са съобразени с изискванията на документацията за обществената поръчка и минималните изисквания на 

Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 

Да 
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3. Организация за изпълнението на СМР по видове дейности (в свободен текст и във формат на участника), линеен график за изпълнение, 

отразяващ предложението на участника за създаване на организация за изпълнение на строителната дейност, обоснован и обвързан с 

предвидената работна ръка, за изпълнение на СМР/СРР; 

Да 

5.Диаграма на работната ръка; Да 

6. Диаграма на механизацията; Да 

Образец №6 Ценово предложение. Да 

Приложение КСС-оферта – на хартиен и ел. носител; Да 

Образец №7Декларация подизпълнител; Неприложимо 

Образец №8 Декларация от подизпълнители (прилага се при необходимост) Неприложимо 

Участник с пореден №2 „БКС“ ЕООД, гр. Гоце Делчев 

І. Условия, на които трябва да отговарят участниците, поставени от възложителя и задължителни документи, доказващи изискванията поставени от 

Възложителя 

Изисквания Данни на участника 
Отговаря/ Не 

отговаря 

Изисквания към личното състояние на участниците 

1. Липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП и чл.54, ал.1,2 и 7 

от ЗОП, съгласно условията на Възложителя и чл.97, ал.5 от ППЗОП 

(Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки) 

Не са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 1, 2 и 7 от ЗОП, съгласно условията на Възложителя и чл. 97, ал. 

5 от ППЗОП 

Отговаря 

2. Участникът трябва да е регистриран по Закона за Търговския регистър 

или по Закона за регистър БУЛСТАТ или еквивалентна регистрация 

според националния закон в държавата, в която участникът е 

регистриран. 

Посочен ЕИК 101005001 

Отговаря 

Критерии за подбор, поставени от възложителя  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност  

Участикът следва да има валидна регистрация, в Централния 

професионален регистър на строителя, която да му позволява 

извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка 

именно: изпълнение на строителство за обекти от Четвърта  група, Втора 

категория (чл.4, ал.2, т.2 от Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за 

номенклатурата на видовете строежи) или еквивалент  

Участникът притежава правоспособност за изпълнение на строеж с 

обхват: 

Четвърта група, строежи от първа до четвърта категория (чл.4, ал.2, 

т.2 от Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете 

строежи) 

Удостоверение № IV-TV 003532, Камара на строителите в 

България, валидност до 30.09.2017 г. 

Отговаря 

Икономическото и фаиансово състояние  
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Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална 

отговорност“, на основание чл.171 ал. 1 от ЗУТ за имуществени и 

неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството 

и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или 

бездействия при или по повод изпълнение на техните задължения, 

извършени през срока на застраховката или в периода от ретроактивната 

дата до началото на застрахователната полица. Годишният лимит на 

отговорност не може да бъде по малък от минималния лимит за 

съответната категория обект за конкретната дейност, извършвана от 

застрахования, съгласно чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда 

за задължителното застраховане в проектирането и строителството  

Участникът притежава застраховка „Професионална отговорност 

на участниците в проектирането и строителството“   

Застрахователна полица № 0000508659 / 15.12.2015 г. по 

застраховка „Професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството“, валидна до 15.12.2016 г. – 

годишен лимит на отговорност 700 000 лева  

Отговаря 

Техническите и професионални способности  

Участниците трябва да са изпълнили най-малко 1 000 м строителство с 

предмет и обем идентичен или сходен с този поръчката – през последните 

5 години от датата на подаване на офертата. 

“Строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката е: 

изграждане и/или ремонт, смяна на главни клонове хна водоснабдителни 

мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии – чл.4, ал.2, 

т.2 от Наредба №1 от 30.07.2003 за номенклатурата на видовете 

строежи 

Участникът е изпълнил 1 строителство с предмет и обем идентичен 

или сходен с този от поръчката в периода 21.10.2013 г. – 14.05.2014 

г. – Договор от 14.08.2013г. с предмет: ,, Реконструкция на 

водоснабдителна мрежа с подобряване на уличната настилка в 

селата Ново Лески, Садово и Беслен, общ. Хаджидимово‘‘, 

стойност на изпълнените СМР по договора 4 744 929лв. без ДДС. 

Отговаря 

ІІ. Задължтелни документи 

Образец №1 Административни сведения за участника;  Да 

Образец №2 - Декларация по чл. 97 ал.5 от ППЗОП3 (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) Да 

Образец № 3 - Декларация по чл. 97 ал.5 от ППЗОП3 (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) Да 

Образец №4 Техническо предложение; Да 

Приложения към техническото предложение: 

1. Списък на основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката. Списък на основните 

видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката (Приложение – Декларация материали Образец №5). В 

декларацията се посочва производител (търговска мярка), стандарт/качество и към него се представят документи за съответствие на 

използваните материали с изискванията на Европейския съюз (обозначение „СЕ”, съгласно европейска декларация за съответствие, декларация 

за произход, еко-етикети или покрити стандарти за качество). Представят се сертификати на основните материали и изделия, които ще бъдат 

вложени при изпълнението на поръчката, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи съответствието на материалите и 

изделията със съответните спецификации или стандарти, съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване 

съответствието на строителните продукти. Сертификатите, които са на чужд език, се представят задължително и в превод на български; 

Да 

2. Предложение за гаранционни срокове в години, за всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта. 

Гаранционните срокове следва да са съобразени с изискванията на документацията за обществената поръчка и минималните изисквания на 

Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени 

строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 

Да 

3. Организация за изпълнението на СМР по видове дейности (в свободен текст и във формат на участника), линеен график за изпълнение, 

отразяващ предложението на участника за създаване на организация за изпълнение на строителната дейност, обоснован и обвързан с 

предвидената работна ръка, за изпълнение на СМР/СРР; 

Да 
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5.Диаграма на работната ръка; Да 

6. Диаграма на механизацията; Да 

Образец №6 Ценово предложение. Да 

Приложение КСС-оферта – на хартиен и ел. носител; Да 

Образец №7Декларация подизпълнител; Неприложимо 

Образец №8 Декларация от подизпълнители (прилага се при необходимост) Неприложимо 

Участник с пореден №3 „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД, С.ДЪБНИЦА 

І. Условия, на които трябва да отговарят участниците, поставени от възложителя и задължителни документи, доказващи изискванията поставени от 

Възложителя 

Изисквания Данни на участника 
Отговаря/ Не 

отговаря 

Изисквания към личното състояние на участниците 

1. Липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП и чл.54, ал.1,2 и 7 

от ЗОП, съгласно условията на Възложителя и чл.97, ал.5 от ППЗОП 

(Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки) 

Не са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП и чл. 54, 

ал. 1, 2 и 7 от ЗОП, съгласно условията на Възложителя и чл. 97, ал. 

5 от ППЗОП 

Отговаря 

2. Участникът трябва да е регистриран по Закона за Търговския регистър 

или по Закона за регистър БУЛСТАТ или еквивалентна регистрация 

според националния закон в държавата, в която участникът е 

регистриран. 

Посочен ЕИК 101675959 

Отговаря 

Критерии за подбор, поставени от възложителя  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност  

Участикът следва да има валидна регистрация, в Централния 

професионален регистър на строителя, която да му позволява 

извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка 

именно: изпълнение на строителство за обекти от Четвърта  група, Втора 

категория (чл.4, ал.2, т.2 от Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за 

номенклатурата на видовете строежи) или еквивалент  

 

Участникът притежава правоспособност за изпълнение на строеж с 

обхват: 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената 

инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на 

околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС: 

Удостоверение №  IV - TV 006642 

4.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от 

ПРВВЦПРС 

Отговаря 

Икономическото и фаиансово състояние  
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Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална 

отговорност“, на основание чл.171 ал. 1 от ЗУТ за имуществени и 

неимуществени вреди, причинени на други участници в строителството 

и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или 

бездействия при или по повод изпълнение на техните задължения, 

извършени през срока на застраховката или в периода от ретроактивната 

дата до началото на застрахователната полица. Годишният лимит на 

отговорност не може да бъде по малък от минималния лимит за 

съответната категория обект за конкретната дейност, извършвана от 

застрахования, съгласно чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда 

за задължителното застраховане в проектирането и строителството (чл. 5, 

ал. 2, т. 2..) 

Участникът притежава застраховка „Професионална отговорност 

на участниците в проектирането и строителството“   

застраховка „Професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството“, валидна до 27.06.2017 г. – 

годишен лимит на отговорност 600 000 лева. 

Извършена е служебната проверка от комисията, за наличие на 

такава застраховка по друга обществена поръчка, представена 

от участника и е констатирано, че отговаря на изскването на 

Възложителя. Приложено е копие на застрахователна полица 

№16034Р1002 

Отговаря 

 

Техническите и професионални способности  

Участниците трябва да са изпълнили най-малко 1 000 м строителство с 

предмет и обем идентичен или сходен с този поръчката – през последните 

5 години от датата на подаване на офертата. 

“Строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката е: 

изграждане и/или ремонт, смяна на главни клонове хна водоснабдителни 

мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии – чл.4, ал.2, 

т.2 от Наредба №1 от 30.07.2003 за номенклатурата на видовете 

строежи 

Участникът е изпълнил 1 строителство с предмет и обем идентичен 

или сходен с този от поръчката в периода 09.09.2015 – 

Реконструкция на разпределителна водопроводна мрежа на 

с.Аврамово, общ.Якоруда, обл.Благоевград. 

Комисията извърши служебна проверка на електронната страница 

на Агенцията за обществени поръчки и установи, че участникът е 

сключил договор за изпълнение на горецитирания обект. Направена 

е разпечатка на Информация за сключен договор.  

За да се удостовери обемът на извършените работи комисията 

извърши проверка на Профила на купувача на община Якоруда и 

установи, че обемът на извършеното строителство надхвърля 

минимално изискуемият от Възложителя, видно от приложеното 

към протокола КСС. 

В допълнение е направена разпечатка на Удостоверение за добро 

изпълнение изх.№0800-340/03.06.2016 издадено от община Якоруда 

на „Билдинг компани“ ЕООД. 

Отговаря 

ІІ. Задължтелни документи 

Образец №1 Административни сведения за участника;  Да 

Образец №2 - Декларация по чл. 97 ал.5 от ППЗОП3 (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) Да 

Образец № 3 - Декларация по чл. 97 ал.5 от ППЗОП3 (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП) Да 

Образец №4 Техническо предложение; Да 

Приложения към техническото предложение: 
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1. Списък на основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката. Списък на 

основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката (Приложение – Декларация материали 

Образец №5). В декларацията се посочва производител (търговска мярка), стандарт/качество и към него се представят документи за 

съответствие на използваните материали с изискванията на Европейския съюз (обозначение „СЕ”, съгласно европейска декларация за 

съответствие, декларация за произход, еко-етикети или покрити стандарти за качество). Представят се сертификати на основните 

материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, издадени от акредитирани институции или агенции, 

удостоверяващи съответствието на материалите и изделията със съответните спецификации или стандарти, съгласно Наредбата за 

съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти. Сертификатите, които са на чужд език, 

се представят задължително и в превод на български;  

Да 

2. Предложение за гаранционни срокове в години, за всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнението на 

обекта. Гаранционните срокове следва да са съобразени с изискванията на документацията за обществената поръчка и минималните 

изисквания на Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове 

за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; 

Да 

3. Организация за изпълнението на СМР по видове дейности (в свободен текст и във формат на участника), линеен график за 

изпълнение, отразяващ предложението на участника за създаване на организация за изпълнение на строителната дейност, обоснован и 

обвързан с предвидената работна ръка, за изпълнение на СМР/СРР; 

Да 

5.Диаграма на работната ръка; Да 

6. Диаграма на механизацията; Да 

Образец №6 Ценово предложение. Да 

Приложение КСС-оферта – на хартиен и ел. носител; Да 

Образец №7Декларация подизпълнител; Неприложимо 

Образец № 8 Декларация от подизпълнители (прилага се при необходимост) Неприложимо 

 

 

 

 

 

 

комисия 
Председател  

инж. Ани Мирчева: 

Член 

инж. Иван Стефанов 

Член 

Нейлин Бозова 

дата 13.12.2016 г. 13.12.2016 г. 13.12.2016 г. 

подпис 
Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 


