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Приложение №1 

към Протокол №2 

открита процедура по чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител на на „Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба № 4 

за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти за обекти от градската среда в община Гоце Делчев”, идентификационен номер на 

поръчката: BG161PO001/5-02/2012/035-U-5, номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2014-0018 

Критерии за подбор и задължителни документи, съгласно раздел ІІІ.2.1) Изисквания към участниците, включително за вписването 

им в професионални или търговски регистри, раздел ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности, раздел ІІІ 2.3.) Технически 

възможности от обявлението и т. 2.2. и 3.1., от Указания към участниците  

Участник с пореден №1 „ДИЗАЙН ГРУП СТУДИО” ООД, гр.София 
 

І. Критерии за подбор, поставени от възложителя и задължителни документи, доказващи изискванията поставени от Възложителя  

Критерии за подбор Данни на участника 
Задължителни документи съгласно 

документацията за участие 

Представени документи от 

участника 

2.2.1 Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с изискванията 

Участникът трябва да има изпълнени през 

последните три години, считано от датата на 

подаване на офератата, услуги, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената поръчка: 

(Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по проектиране на улици от градската 

улична мрежа и/или проектиране на публични 

пространства, благоустрояване и озеленяване на 

пешеходни зони, и/или проектиране на вътрешно 

квартални пространства и/ или паркове. 

Възложителят ще приеме за изпълнено това 

условие, ако участникът е описал поне две 

услуги с предмет подобен на предмета на 

поръчката. 

1. „Изработване на инвестиционен проект 

“Обновяване и модернициране на зелена и 

достъпна среда на гр. Свищов“ 

2. „Изработване на работен инвестиционене 

проект “Съвременно пространствено 

оформление и подобряване на зелена градска 

среда на цевтрална зона в гр. Дупница” 

3. “Изготвяне на инвестиционни проекти за 

обекти от уличната и паркова инфраструктура 

в гр. Гоце Делчев” 

1. Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три 

години, считано от датата на подаване на 

офертата, с посочване на стойностите, 

датите и получателите; 

2. Доказателство за извършената  услуга  

- под формата на удостоверение, издадено 

от получателя или от компетентен орган, 

или чрез посочване на публичен регистър, 

в който е публикувана информация за 

услугата. 

 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка: 

1. № от регистъра на АОП-00753-

2012-0028. Информация за изпълнен 

договор, сключен с обединение 

Консорциум "Обединение за достъпен 

и зелен Свищов" ЕИК176434986. 

Липсва информация за участниците в 

обединението. 

2. № от регистъра на АОП-00418-

2012-0016. Липсва информация за 

изпълнен договор. 

3. Информация относно третия 

договор не може да бъде намерена на 

страницата на АОП, тъй като 

процедурата е проведена по реда на 

глава 8а от ЗОП- публична покана. 
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Участникът трябва да притежава сертификат за 

управление на качеството по стандарт БДС EN 

ISO 9001:2008 или еквивалентни мерки или 

еквивалентен сертификат с обхват включващ  

инвестиционно проектиране 

 

Сертификат по ISO 9001:2008 с обхват 

включващ Проектиране 

Заверени от участника копия на валидни 

към датата на подаване на офертата 

сертификати, издадени от независими 

лица по чл. 53, ал. 3 от ЗОП за внедрена 

система за управление на качеството по 

БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентни 

мерки или еквивалентен сертификат с 

посочения обхват. 

При участие на обединение, което не е 

юридическо лице, изискванията за 

представяне на сертификати се прилагат 

единствено за лицата, с които 

обединението доказва съответствието си с 

критериите за подбор.  

Сертификат по ISO 9001:2008, 

рег.СУК -229-01/2013 

 

Участникът следва да разполага със следните 

технически лица -  екип от проектанти, за 

изпълнение на поръчката по:   

- част „Архитектура» 

 - част «ВиК» 

- част «Електроинсталации» 

- част «Геодезия» 

- част «Паркоустройство и благоустройство» 

- част «ПБ» 

- част „Пътна“ 

- част «ПБЗ»,  

притежаващи  пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране (ЗКАИИП), респ. призната 

професионална квалификация по реда на Закона 

за признаване на професионални квалификации 

за чуждестранни лица. 

Проектант със следният екип: 

1. част „Архитектура» - Елица Маринова 

Маринова – Архитект; 

2. част «ВиК» - Илия Стефанов Цветичев – 

инженер по “ВиК”; Снежанка Григорова 

Перчеклийска - инженер по “ВиК”;  

3. част «Електроинсталации» - Ивайло 

Иларионов Маринов – електроинженер; 

4. част «Геодезия» - Стефан Димитров 

Стефанов – инженер по геодезия, 

фотограметрия и картография, Георги Иванов 

Георгиев - инженер по геодезия, 

фотограметрия и картография; 

5. част «Паркоустройство и благоустройство» - 

Григор Георгиев Перчиклиийски – 

ландшафтен архитект, Антоанета Петрова 

Йораданова - ландшафтен архитект; 

6. част «ПБ» - Стефан Генчев Марков – 

инженер – геолог и Специалист „Пожарна 

безопасност"; 

7. част „Пътна“ – Недка Георгиева Дженева – 

инженер по транспортно строителство, 

Владислав Танев Страхилов - инженер по 

транспортно строителство; 

8. част «ПБЗ» - Стефан Генчев Марков – 

инженер – геолог и Специалист „ПБЗ"; 

Списък - декларация за предложените 

експерти за изпълнение на поръчката  

(Образец 9) 

списък - декларация за предложените 

експерти за изпълнение на поръчката  

(Образец 9);  

1. удостов. №02805 /КАБ/;  

2. удостов.№05690 КИИП РК София- 

град, удостов.№06851 КИИП РК 

София- град; 

3. удостов. №06495 КИИП РК София- 

град;  

4. удостов. № 10270 КИИП РК София- 

град, удостов. №061185 КИИП РК 

София- град,; 

5. удостов. №04006 КАБ, удостов. № 

04005 КАБ; 

6. удостов. №09969 КИИП РК София- 

град;  

7.  удостов.№41493 КИИП РК София- 

град, удостов.№05548 КИИП РК 

София- град; 

8. удостоверение ПБЗ - №00284 от 

КИИП, Областна колегия – София – 

град; 
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ІІ. Задължтелни документи 

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - в оригинал, в който се посочва страницата на 

която се намира всеки един от документите в офертата. 

Списък на документите, съдържащи се 

в офертата. 

3.1.1.2. Оферта, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП, попълнена по Образец (в оригинал);  Оферта за участие. 

3.1.1.3. Представяне на участника 
Декларация за регистрация по Закона 

за търговския регистър – 1 бр.  

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП- 1 

бр. 

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът 

не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) – в оригинал. 
Неприложимо 

3.1.1.5. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява 

участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 
Неприложимо 

3.1.1.6. Документ за оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична 

сума. 
Платежно нареждане от 16.01.2015 г. 

3.1.1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/ неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване 

на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в 

проценти от стойността на обществената поръчка; по Образец от документацията (в оригинал) 

Декларация - участникът няма да 

ползва подизпълнители 

3.1.1.11 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец (в оригинал) Неприложимо  

3.1.1.12 Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 
Декларация -1 бр. 

3.1.1.13 Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд 

- в случаите по чл. 28, ал. 5;  

Декларация от  Григор Георгиев 

Перчиклийски  

3.1.1.14 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договора – по образец (в оригинал) 
Декларация от  Григор Георгиев 

Перчиклийски 
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Участник с пореден №2 „ ПРОДЖЕКТ ПЛАНИНГ ЕНД МЕНИДЖМЪНТ” ООД,  гр.София 
 

І. Критерии за подбор, поставени от възложителя и задължителни документи, доказващи изискванията поставени от Възложителя 

Критерии за подбор Данни на участника 
Задължителни документи съгласно 

документацията за участие 

Представени документи от 

участника 

2.2.1 Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с изискванията 

Участникът трябва да има изпълнени през 

последните три години, считано от датата на 

подаване на офератата, услуги, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената поръчка: 

(Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по проектиране на улици от градската 

улична мрежа и/или проектиране на публични 

пространства, благоустрояване и озеленяване на 

пешеходни зони, и/или проектиране на вътрешно 

квартални пространства и/ или паркове. 

Възложителят ще приеме за изпълнено това 

условие, ако участникът е описал поне две 

услуги с предмет подобен на предмета на 

поръчката. 

1. „Проектиране на улици в Община Велики 

Преслав по два обекта: проектиране на ул.. 

“Презвитер Козма” в гр. Велики Преслав , 

проекране на ул. “Ст. Стойчев” с . Драгоево, 

общ.  Преслав; 

2. “Изработване на инвестиционен проект за 

изграждане на площадкова инфраструктура за 

улици – водоснабдяване и канализация, 

електроснабдяване, вертикална планировка и 

газоправадна мрежа в квартали 

667,668,699,671 по плана на гр. Разград 

ЕКАТТЕ 61710 /“Бизнес зона “Перистър”/; 

 

1. Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три 

години, считано от датата на подаване на 

офертата, с посочване на стойностите, 

датите и получателите; 

2. Доказателство за извършената  услуга  

- под формата на удостоверение, издадено 

от получателя или от компетентен орган, 

или чрез посочване на публичен регистър, 

в който е публикувана информация за 

услугата. 

 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка  

 

1. Референция с Изх. 

№2304/14.05.20147 г.  от Община 

Велики Преслав; 

2. Референция с Изх. №810 

/10.09.2013 г. от ОП “Бизнес зона 

“Перистър”, гр. Разград; 

 

 

 

 

 

Участникът трябва да притежава сертификат за 

управление на качеството по стандарт БДС EN 

ISO 9001:2008 или еквивалентни мерки или 

еквивалентен сертификат с обхват включващ  

инвестиционно проектиране 

 

Сертификат по ISO 9001:2008 с обхват 

включващ проектантски услуги 

Заверени от участника копия на валидни 

към датата на подаване на офертата 

сертификати, издадени от независими 

лица по чл. 53, ал. 3 от ЗОП за внедрена 

система за управление на качеството по 

БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентни 

мерки или еквивалентен сертификат с 

посочения обхват. 

При участие на обединение, което не е 

юридическо лице, изискванията за 

представяне на сертификати се прилагат 

единствено за лицата, с които 

обединението доказва съответствието си с 

критериите за подбор.  

Сертификат по ISO 9001:2008, 

рег.№Q414312/08.10.2013 г. 
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Участникът следва да разполага със следните 

технически лица -  екип от проектанти, за 

изпълнение на поръчката по:   

- част „Архитектура» 

 - част «ВиК» 

- част «Електроинсталации» 

- част «Геодезия» 

- част «Паркоустройство и благоустройство» 

- част «ПБ» 

- част „Пътна“ 

- част «ПБЗ», 

притежаващи  пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране (ЗКАИИП), респ. призната 

професионална квалификация по реда на Закона 

за признаване на професионални квалификации 

за чуждестранни лица. 

Проектант със следният екип: 

1. част „Архитектура» - Михаела Петрова 

Шумналиева – Архитект; 

2. част «ВиК» - Лилия Валериева Танева - 

инженер по “ВиК”;  

3. част «Електроинсталации» - Ангел  Стоянов 

Петлешков – електроинженер; 

4. част «Геодезия» - Владимар Николаев 

Григоров – инженер -геодезист; 

5. част «Паркоустройство и благоустройство» - 

Милена Йорданова Иванова – ландшафтен 

архитект; 

6. част «ПБ» - Георги Николов Грозданов – 

Специалист „Пожарна безопасност" 

7. част „Пътна“ – Димитър Тодоров Чанев – 

инженер по транспортно строителство; 

8. част «ПБЗ» - Димитър Тодоров Чанев – 

инженер по транспортно строителство и 

специалист „ПБЗ"; 

Списък - декларация за предложените 

експерти за изпълнение на поръчката  

(Образец 9) 

списък - декларация за предложените 

експерти за изпълнение на поръчката  

(Образец 9);  

1. удостов. №04990 /КАБ/.;  

2. удостов.№13517 КИИП РК София- 

град; 

3. удостов. №08728 КИИП РК София- 

град ;  

4. удостов. № 08752 РК София- град; 

5. удостов. №03906 КАБ; 

6. удостов. №13144 КИИП РК София- 

град;  

7.  удостов.№41817 КИИП РК София- 

град; 

8. Сертификат с рег. №539/03.02.2014 

г. – координатор по БЗ от ЦПО 

“МИКС”, гр. Казанлък; 

 

 

ІІ. Задължтелни документи 

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - в оригинал, в който се посочва страницата на 

която се намира всеки един от документите в офертата. 

Списък на документите, съдържащи се 

в офертата. 

3.1.1.2. Оферта, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП, попълнена по Образец (в оригинал);  Оферта за участие. 

3.1.1.3. Представяне на участника 
Декларация за регистрация по Закона 

за търговския регистър – 1 бр.  

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП- 2 

бр. 

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът 

не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) – в оригинал. 
Неприложимо 

3.1.1.5. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява 

участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 
Неприложимо 

3.1.1.6. Документ за оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична 

сума. 
Платежно нареждане от 16.01.2015 г. 

3.1.1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/ неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване 

на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в 

проценти от стойността на обществената поръчка; по Образец от документацията (в оригинал) 

Декларация - участникът няма да 

ползва подизпълнители 

3.1.1.11 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец (в оригинал) Неприложимо  

3.1.1.12 Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 
Декларация -1 бр. 



Този документ е създаден в рамките на Договор № BG161PO001/5-02/2012/035, проект  "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.", който се осъществяват  с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Гоце 

Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 
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3.1.1.13 Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд 

- в случаите по чл. 28, ал. 5;  

Декларация от  Борислав Добрев 

Стоянов 

3.1.1.14 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договора – по образец (в оригинал) 
Декларация от  Борислав Добрев 

Стоянов 
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Участник с пореден №3 ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ УРБАНИКО”, гр.София, със съдружници „Амфион” ООД, „Национална агенция за 

териториално устройство” ООД, „Геоарх” ЕООД и „Урбанико” ООД 
 

І. Критерии за подбор, поставени от възложителя и задължителни документи, доказващи изискванията поставени от Възложителя  

Критерии за подбор Данни на участника 
Задължителни документи съгласно 

документацията за участие 

Представени документи от 

участника 

2.2.1 Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с изискванията 

Участникът трябва да има изпълнени през 

последните три години, считано от датата на 

подаване на офератата, услуги, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената поръчка: 

(Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по проектиране на улици от градската 

улична мрежа и/или проектиране на публични 

пространства, благоустрояване и озеленяване на 

пешеходни зони, и/или проектиране на вътрешно 

квартални пространства и/ или паркове. 

Възложителят ще приеме за изпълнено това 

условие, ако участникът е описал поне две 

услуги с предмет подобен на предмета на 

поръчката. 

1. „Изготвяне на работни 

инвестиционни проекти за 

кандидатстване на Община 

Велинград по схева за БФП 

BG161PO001/1.4-09/2012 “Зелена и 

достъпна градска спеда на ОПРР, 

Приоритена ос 1: “Устойчиво и 

интегрирано градско развитите”, 

операция 1.4: “Подобряване на 

физическата среда и превенция на 

риска” за обекти: 1Реконструкция на 

парк “Сярна баня”, кв. 423, УПИ І-

7724 и “Парк на народните 

будители”,2. Реконструкция на бул. 

“Съединение”; ул. “Брая 

Мавркикови”, ул. “Димитър 

Благоев” и пл. “Македония” в кв. 

Чепино; ралк “Гарата” в кв. Чепино 

– кв.14, УПИ V-7728, “За 

озеленяване”; парк по ОУ “Неофит 

Рилски” – кв. Чепино, кв.15, УПИ ХІ 

-7236, “За озеленяване”( парк пред 

“Фреша” УПИ ІІІ-7285, кв. 660; парк 

пред ОДЗ “Слънчице”, УПИ І-4167, 

кв. 701, парк “Триъгълна градинка” 

– център, УПИ ІІ-7297, кв.1301, “За 

озеленяване”, с обща площ 21 050,50 

кв. м.“ 

1. Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три 

години, считано от датата на подаване на 

офертата, с посочване на стойностите, 

датите и получателите; 

2. Доказателство за извършената  услуга  

- под формата на удостоверение, издадено 

от получателя или от компетентен орган, 

или чрез посочване на публичен регистър, 

в който е публикувана информация за 

услугата. 

 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка  - 3 бр.; 

 

 

1. Референции с Изх. № 08-04-411 

/21.03.2014 г. , Изх. № 08-04-412 

/21.03.2014 г. , Изх. № 08-04-410 

/21.03.2014 г.   от Община Велингард; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Този документ е създаден в рамките на Договор № BG161PO001/5-02/2012/035, проект  "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.", който се осъществяват  с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Гоце 
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2. “Комплексен проект за 

инвестиционна инициатива 

“Реконструкция и модернизация на 

рибарско пристанище”, Сарафово, 

гр. Бургас, при условия и ред, 

утвърдени от ОП за развитите на 

сектор “Рибарство”  /2207-2013 г./, 

приоритетна ос 3, мярка 3.3. 

“Инвестиции за реконструкция и 

модернизация на рибарски 

пристанища, места за разтоварване и 

закрити лодкостоянки”, 

финансирани от европейски фонд за 

рибарство, съгласно чл.139 и чл.150 

он ЗУТ. 

 

 

 

2. Референция №70-00-

3303/26.05.2014 г.  от Община Бургас; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участникът трябва да притежава сертификат за 

управление на качеството по стандарт БДС EN 

ISO 9001:2008 или еквивалентни мерки или 

еквивалентен сертификат с обхват включващ  

инвестиционно проектиране 

 

Сертификат по ISO 9001:2008 с 

обхват включващ Проектиране 

Заверени от участника копия на валидни 

към датата на подаване на офертата 

сертификати, издадени от независими 

лица по чл. 53, ал. 3 от ЗОП за внедрена 

система за управление на качеството по 

БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентни 

мерки или еквивалентен сертификат с 

посочения обхват. 

При участие на обединение, което не е 

юридическо лице, изискванията за 

представяне на сертификати се прилагат 

единствено за лицата, с които 

обединението доказва съответствието си с 

критериите за подбор.  

Сертификат по ISO 9001:2008, рег. 

№AR1 -073-QMS 

 

Сертификат по ISO 9001:2008, рег. 

№BG409/10 

 



Този документ е създаден в рамките на Договор № BG161PO001/5-02/2012/035, проект  "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.", който се осъществяват  с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Гоце 

Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 
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Участникът следва да разполага със следните 

технически лица -  екип от проектанти, за 

изпълнение на поръчката по:   

- част „Архитектура» 

 - част «ВиК» 

- част «Електроинсталации» 

- част «Геодезия» 

- част «Паркоустройство и благоустройство» 

- част «ПБ» 

- част „Пътна“ 

- част «ПБЗ»,  

притежаващи  пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране (ЗКАИИП), респ. призната 

професионална квалификация по реда на Закона 

за признаване на професионални квалификации 

за чуждестранни лица. 

Проектант със следният екип: 

1. част „Архитектура» - Борислав 

Димитров Богданов – Архитект; 

2. част «ВиК» -Венета Тодорова 

Тодорова – инженер по “ВиК”;  

3. част «Електроинсталации» -Добри 

Богомилов Добрев – 

електроинженер; 

4. част «Геодезия» - Пламен 

Богданов Малджански - инженер по 

геодезия, фотограметрия и 

картография; 

5. част «Паркоустройство и 

благоустройство» - Илияна 

Владимирова Петрова – ландшафтен 

архитект; 

6. част «ПБ» - Венцислав Иванов 

Иванов -  инженер ВиК и 

Специалист „Пожарна безопасност"; 

7. част „Пътна“ – Владимир 

Атанасов Айдемирски – инженер по 

транспортно строителство; 

8. част «ПБЗ» - Борислав Василев 

Василев – инженер по стоителство 

на сгради и съоръжения"; 

Списък - декларация за предложените 

експерти за изпълнение на поръчката  

(Образец 9) 

списък - декларация за предложените 

експерти за изпълнение на поръчката  

(Образец 9);  

1. удостов. №02308 /КАБ/;  

2. удостов.№01006 КИИП РК София- 

град; 

3. удостов. №13857 КИИП РК София- 

град;  

4. удостов. № 08396 КИИП РК София- 

град; 

5. удостов. №04003 КАБ; 

6. удостов. №13143 КИИП РК София- 

град;  

7.  удостов.№03175 КИИП РК София- 

град; 

8. удостоверение - №05509 от КИИП, 

ППП организация и изпълнение на 

строителството; 

 

 

ІІ. Задължтелни документи 

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - в оригинал, в който се посочва 

страницата на която се намира всеки един от документите в офертата. 

Списък на документите, съдържащи се 

в офертата. 

3.1.1.2. Оферта, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП, попълнена по Образец (в оригинал);  Оферта за участие 

3.1.1.3. Представяне на участника 
Декларация за регистрация по Закона 

за търговския регистър – 9 бр.  

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - 9 

бр. 

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато 

участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) – в оригинал. 
Неприложимо 

3.1.1.5. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което 

представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващият; 

Договор за консорциум от 02.02.2011 

г., Анекс към договор за консорциум 

от 08.01.2015 г. 



Този документ е създаден в рамките на Договор № BG161PO001/5-02/2012/035, проект  "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.", който се осъществяват  с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Гоце 
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3.1.1.6. Документ за оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на 

парична сума. 

Не е прадставен документ за банкова 

или парична гарнция за участие в 

обществената поръчка 

3.1.1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/ неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с 

посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на 

тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка; по Образец от документацията (в оригинал)  

Декларация - участникът няма да 

ползва подизпълнители 

3.1.1.11 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец (в оригинал) Неприложимо  

3.1.1.12 Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 
Декларация - 9 бр. 

3.1.1.13 Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и 

условията на труд - в случаите по чл. 28, ал. 5;  

Декларация от  Александър Симеонов 

Кирев  

3.1.1.14 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договора – по образец (в оригинал) 
Декларация от  Александър Симеонов 

Кирев 
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Участник с пореден №4 ДЗЗД „МИСТ-Е ДОМ” гр.София, със съдружници “МИСТ ПРОЕКТ” ООД и “Е ДОМ” ЕООД  

І. Критерии за подбор, поставени от възложителя и задължителни документи, доказващи изискванията поставени от Възложителя  

Критерии за подбор Данни на участника 

Задължителни документи 

съгласно документацията за 

участие 

Представени документи от 

участника 

2.2.1 Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с изискванията 

Участникът трябва да има изпълнени през 

последните три години, считано от датата 

на подаване на офератата, услуги, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка: (Под „еднакви“ 

или „сходни услуги" се разбират дейности 

по проектиране на улици от градската 

улична мрежа и/или проектиране на 

публични пространства, благоустрояване 

и озеленяване на пешеходни зони, и/или 

проектиране на вътрешно квартални 

пространства и/ или паркове. 

Възложителят ще приеме за изпълнено 

това условие, ако участникът е описал 

поне две услуги с предмет подобен на 

предмета на поръчката. 

Няма изпълнени през последните три години, считано от 

датата на подаване на офератата, услуги, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената поръчка. 

Декларирани от участника данни  за изпълнении услуги, 

които не са еднакви или сходни с предмета на поръчката: 

1. Разработване на Проект за Генерален транспортен план за 

организация на движението на територията на Столична 

община; 

Изпълнител на услугата: МИСТ ПРОЕКТ ООД; Период на 

изпълнение на услугата 2009-2012 г. 

2. “Изработване на Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Враца”, по две 

обособени позиции: Обособена позиция №1:  

Изпълнител на услугата: 50% МИСТ ПРОЕКТ ООД – водещ 

партньор в ДЗЗД “МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ”; Период на 

изпълнение: 2012 г. – 2013 г. 

3. “Изработване ИПГВР на град Ловеч в рамките на проект 

“Подкрепа за разработка на на интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Ловеч”, Договор за 

обществена поръчка: BG161PO001/1.4-07/2010/012-U-

6/15.05.2012 г. ;  

Изпълнител на услугата: 50% МИСТ ПРОЕКТ ООД – водещ 

партньор в ДЗЗД “Ловеч-2012 АС”; 

Период на изпълнение: 2012 г. – 2013 г. 

1. Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка, 

изпълнени през последните три 

години, считано от датата на 

подаване на офертата, с 

посочване на стойностите, датите 

и получателите; 

2. Доказателство за извършената  

услуга  - под формата на 

удостоверение, издадено от 

получателя или от компетентен 

орган, или чрез посочване на 

публичен регистър, в който е 

публикувана информация за 

услугата. 

 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка  - 2 бр.; 
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Декларирани от участника данни за изпълнении услуги, 

които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, но 

услугите не са изпълнени през последните три години, 

считано от датата на подаване на офератата, т.е през 

периода 16.01.2012 г. -15.01.2015 г.: 

1.Разработване на инвестиционен работен проект за обектите 

в обхвата на проект №2(2i)-1.1-1: “Подобряване на 

трансграничаната мобилност в региона Свищов – Зимнич, 

чрез развитие и реконструкция на главни участъци от 

транспортната инфраструктура” (ПТМ), финансиран от ПТС 

Румъния – България 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 

:Достъпност – Подобрана мобилност и достъп до 

тарнспортната, информационната и комуникационна 

инфраструктура в трансграничния регионм Ключова област 

на интервениця 1.1: Подобряване на сухопътните и речната 

транспорна инфраструтура (съоръжения), имащи 

трансгранично влияние, по Договор за финансиране 

№69168/12.10.2010 г.” 

- реконструкция на съществуващ пешеходен надлез на ул. 

“Дунав” и изграждане на нова метална стълба; 

- реконструкция на пешеходна алея между пасарелките на ул. 

“Янко Мустаков” 

- изграждане на надземен паркинг; 

- реконструкция на ул. “Янко Мустаков” 

- реконструкция на ул. “Емануил Чакъров” 

 

  

 

 

- реконструкция на ул. “Цанко Церковски” 

- ремонт на тротоарите на ул. “Дунав”, ново осветление и 

озеленяване; 

- изграждане на спирка за таксита и автобуси по ул. “Дунав; 

- решения за разполагане на елементи от градския дизайн – 

кошчета, пейки и др.; разполагане на указателни и 

информационни табели; 

- решения за разполагане на елементи от градския транспорт 

– кошчета и пейки и др.; разполагане на указателни табели и 

информационни табели; 

- решения на достъпни маршрути за хора в неравностойно 

положение; 

Изпълнител на услугата: “Е ДОМ” ООД ; 

Период на изпълнение: 03.08.2011 г. –  05.01.2012 г. 
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Участникът трябва да притежава 

сертификат за управление на качеството 

по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или 

еквивалентни мерки или еквивалентен 

сертификат с обхват включващ  

инвестиционно проектиране 

 

Сертификат по ISO 9001:2008 с обхват включващ 

Проектиране 

Заверени от участника копия на 

валидни към датата на подаване 

на офертата сертификати, 

издадени от независими лица по 

чл. 53, ал. 3 от ЗОП за внедрена 

система за управление на 

качеството по БДС ЕN ISO 

9001:2008 или еквивалентни 

мерки или еквивалентен 

сертификат с посочения обхват. 

При участие на обединение, 

което не е юридическо лице, 

изискванията за представяне на 

сертификати се прилагат 

единствено за лицата, с които 

обединението доказва 

съответствието си с критериите 

за подбор.  

Сертификат по ISO 9001:2008, рег.№ 

44 100 127316 

 

Сертификат по ISO 9001:2008, рег. 

№CQ-BG-040/13/01 

 

Участникът следва да разполага със 

следните технически лица -  екип от 

проектанти, за изпълнение на поръчката 

по:   

- част „Архитектура» 

 - част «ВиК» 

- част «Електроинсталации» 

- част «Геодезия» 

- част «Паркоустройство и 

благоустройство» 

- част «ПБ» 

- част „Пътна“ 

- част «ПБЗ»,  

притежаващи  пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в 

инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), 

респ. призната професионална 

квалификация по реда на Закона за 

признаване на професионални 

квалификации за чуждестранни лица. 

Проектант със следният екип: 

1. част „Архитектура» - Марин Василев Найденов – 

Архитект; 

2. част «ВиК» - Филип Енев Филипов – инженер по 

“Хидротехническо строителство”;  

3. част «Електроинсталации» - Петко Димов Петков -  

електроинженер; 

4. част «Геодезия» - Маргарита Якова Тончева – инженер - 

геодезист; 

5. част «Паркоустройство и благоустройство» - Милена 

Йорданова Иванова – ландшафтен архитект; 

6. част «ПБ» - Димитринка Михайлова Ангелова – Машинен 

инженер Специалист „Пожарна безопасност"; 

7. част „Пътна“ – Мариана Йорданова Дойчева – инженер по 

пътно строителство; 

8. част «ПБЗ» - Мария Варадинова Тасева –  строителен 

инженер по  технология и механизация в строителството; 

Списък - декларация за 

предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  

(Образец 9) 

списък - декларация за предложените 

експерти за изпълнение на поръчката  

(Образец 9);  

1. удостов. №05052 /КАБ/;  

2. удостов.№00322 КИИП РК София- 

град; 

3. удостов. №09914 КИИП РК София- 

град;  

4. удостов. № 08073 КИИП РК София- 

град; 

5. удостов. №03906 КАБ; 

6. удостов. №0981/Н №Із-1971/2009 

КИИП РК София- град;  

7.  удостов.№08977 КИИП РК София- 

град; 

8. удостоверение - №01408 от КИИП, 

ППП организация и изпълнение на 

строителството; 

 

 

ІІ. Задължтелни документи 
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3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - в оригинал, в който се посочва страницата на 

която се намира всеки един от документите в офертата. 

Списък на документите, съдържащи се 

в офертата 

3.1.1.2. Оферта, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП, попълнена по Образец (в оригинал);  Оферта за участие 

3.1.1.3. Представяне на участника 
Декларация за регистрация по Закона 

за търговския регистър – 3 бр.  

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – 4 

бр. 

3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът 

не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) – в оригинал. 
Неприложимо 

3.1.1.5. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява 

участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 

Договор за съвместна дейност 

Обединение “МИСТ – Е ДОМ”, от 

11.03.2014 г., Анекс към договор за 

създаване на обединение “МИСТ – Е 

ДОМ” от 08.01.2015 г. 

3.1.1.6. Документ за оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична 

сума. 
Платежно нареждане от 13.01.2015 г.  

3.1.1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/ неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване 

на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в 

проценти от стойността на обществената поръчка; по Образец от документацията (в оригинал) 

Декларация - участникът няма да 

ползва подизпълнители 

3.1.1.11 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец (в оригинал) Неприложимо  

3.1.1.12 Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 
Декларация - 3 бр. 

3.1.1.13 Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд 

- в случаите по чл. 28, ал. 5;  

Декларация от  Стоян Николаев 

Стоянов  

3.1.1.14 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договора – по образец (в оригинал) 
Декларация от  Стоян Николаев 

Стоянов 
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Участник с пореден №5 КОНСОРЦИУМ „НЕВРОКОП - МОСТИ 2020” гр.София, със съдружници “АБ ОРТОДОКС” ЕООД и “МОСТИ 

БЪЛГАРИЯ” ЕООД 

І. Критерии за подбор, поставени от възложителя и задължителни документи, доказващи изискванията поставени от Възложителя 

Критерии за подбор Данни на участника 
Задължителни документи съгласно 

документацията за участие 

Представени документи от 

участника 

2.2.1 Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с изискванията 

Участникът трябва да има изпълнени през 

последните три години, считано от датата на 

подаване на офератата, услуги, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената поръчка: 

(Под „еднакви“ или „сходни услуги" се разбират 

дейности по проектиране на улици от градската 

улична мрежа и/или проектиране на публични 

пространства, благоустрояване и озеленяване на 

пешеходни зони, и/или проектиране на вътрешно 

квартални пространства и/ или паркове. 

Възложителят ще приеме за изпълнено това 

условие, ако участникът е описал поне две 

услуги с предмет подобен на предмета на 

поръчката. 

1. Работен инвестиционен проект за обект 

“Благоустрояване на VІ – ти участък” – 

централна градска част в гр. Габрово, вкл. 

пешеходни площи, улици,паркинги, 

вътрешноквартални пространства, зелени площи 

и улично озеленяване; 

2. Изготвяне на работни инвестициони проекти 

по всички части и количествено-стойностни 

сметки за реконструкция, ремонт и 

възстановяване на парк “Герена” в гр. София на 

площ 4,44 ха 

 

 

 

1. Списък на услугите, които 

са еднакви или сходни с 

предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през 

последните три години, 

считано от датата на подаване 

на офертата, с посочване на 

стойностите, датите и 

получателите; 

2. Доказателство за 

извършената  услуга  - под 

формата на удостоверение, 

издадено от получателя или от 

компетентен орган, или чрез 

посочване на публичен 

регистър, в който е 

публикувана информация за 

услугата. 

 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка  - 2 бр.; 

 

1. Удостоверение за добро изпълнение 

с изх. №ИЕ-01-01-308/1 от 19.12.2014 

г. от Община Габрово; 

 

2. Удостоверение № Към РД 561-129-

(28)/13 от 13.01.2015 г. от Столична 

община, район  “Подуяне” 

 



Този документ е създаден в рамките на Договор № BG161PO001/5-02/2012/035, проект  "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.", който се осъществяват  с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Гоце 

Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 
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Участникът трябва да притежава сертификат за 

управление на качеството по стандарт БДС EN 

ISO 9001:2008 или еквивалентни мерки или 

еквивалентен сертификат с обхват включващ  

инвестиционно проектиране 

 

Сертификат по ISO 9001:2008 с обхват 

включващ Проектиране 

Заверени от участника копия 

на валидни към датата на 

подаване на офертата 

сертификати, издадени от 

независими лица по чл. 53, ал. 

3 от ЗОП за внедрена система 

за управление на качеството 

по БДС ЕN ISO 9001:2008 или 

еквивалентни мерки или 

еквивалентен сертификат с 

посочения обхват. 

При участие на обединение, 

което не е юридическо лице, 

изискванията за представяне 

на сертификати се прилагат 

единствено за лицата, с които 

обединението доказва 

съответствието си с 

критериите за подбор.  

Сертификат по ISO 9001:2008, рег.№ 

44 100 127316 

 

Сертификат по ISO 9001:2008, рег. 

№CQ-BG-040/13/01 

 



Този документ е създаден в рамките на Договор № BG161PO001/5-02/2012/035, проект  "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.", който се осъществяват  с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Гоце 

Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 
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Участникът следва да разполага със следните 

технически лица -  екип от проектанти, за 

изпълнение на поръчката по:   

- част „Архитектура» 

 - част «ВиК» 

- част «Електроинсталации» 

- част «Геодезия» 

- част «Паркоустройство и благоустройство» 

- част «ПБ» 

- част „Пътна“ 

- част «ПБЗ»,  

притежаващи  пълна проектантска 

правоспособност по Закона за камарите на 

архитектите и инженерите в инвестиционното 

проектиране (ЗКАИИП), респ. призната 

професионална квалификация по реда на Закона 

за признаване на професионални квалификации 

за чуждестранни лица. 

Проектант със следният екип: 

1. част „Архитектура» - Стела Иванова Дулева, 

архитект, Милена Петкова Паунова - архитект; 

2. част «ВиК» - Калин Иванов Иванов - инженер 

по “ВиК”; Венета Тодорова Тодорова -  инженер 

по “ВиК”; 

3. част «Електроинсталации» - Райна Милчова 

Чопаринова -  електроинженер; 

4. част «Геодезия» - Владимир Николаев 

Николов -  инженер - геодезист; Атанас 

Веселенов Висариев – инженер - геодезист; 

Наско Апостолов Несторов – инженер – 

геодезист; 

5. част «Паркоустройство и благоустройство» - 

Снежана Асенова Каратотева – ландшафтен 

архитект; Мария Иванова Ковачева – Бакалска – 

ландшафтен архитект; 

6. част «ПБ» - Венцислав Иванов Иванов – 

инженер ВиК; инженер Специалист „Пожарна 

безопасност"; 

7. част „Пътна“ – Фредерика Николова 

Жадалова – инженер по транспортно 

строителство; Тамара Кръстева Берберова – 

инженер по транспортно строителство; 

8. част «ПБЗ» - Александра Хенрих Михайлова 

–  строителен инженер - конструктор; 

Списък - декларация за 

предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  

(Образец 9) 

списък - декларация за предложените 

експерти за изпълнение на поръчката  

(Образец 9);  

1. удостов. №02286 /КАБ/; удостов. № 

02922 /КАБ/;  

2. удостов.№01380 КИИП РК София- 

град; удостов.№01006 КИИП РК 

София- град; 

3. удостов. №07291 КИИП РК София- 

град;  

4. удостов. № 08752 КИИП РК София- 

град; удостов. №13844 КИИП РК 

София- град; удостов. №00419 КИИП 

РК София- град; 

5. удостов. №04135 КАБ; . удостов. 

№03918 КАБ;  

6. удостов. № 13143 София- град;  

7.  удостов.№06409 КИИП РК София- 

град; удостов.№10663 КИИП РК 

София- град; 

8. удостоверение - №14010 от КИИП, 

ППП организация и изпълнение на 

строителството; 

 

 

ІІ. Задължтелни документи 

3.1.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - в оригинал, в който се посочва 

страницата на която се намира всеки един от документите в офертата. 

Списък на документите, съдържащи се 

в офертата 

3.1.1.2. Оферта, съгласно чл. 28, ал. 1, т. 8 от ЗОП, попълнена по Образец (в оригинал);  Оферта за участие 

3.1.1.3. Представяне на участника 
Декларация за регистрация по Закона 

за търговския регистър – 2 бр.  

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – 2  

бр. 

Не е  редставена декларация от Стела 

Иванова Дулева в качеството и на 

управител на “АБ Ортодокс” ЕООД, 

водещ член на Консорциум “Неврокоп 

– Мости 2020” 

 



Този документ е създаден в рамките на Договор № BG161PO001/5-02/2012/035, проект  "В подкрепа на Община Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.", който се осъществяват  с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма "Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на този документ се носи от Община Гоце 

Делчев и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган 
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3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато 

участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) – в оригинал. 
Неприложимо 

3.1.1.5. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което 

представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващият; 

Договор за учредяване на консорциум  

“Неврокоп – Мости 2020” от 

09.01.2015 г. 

3.1.1.6. Документ за оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на 

парична сума. 
Платежно нареждане от 16.01.2015 г.  

3.1.1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/ неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с 

посочване на видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на 

тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка; по Образец от документацията (в оригинал)  

Декларация - участникът няма да 

ползва подизпълнители 

3.1.1.11 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец (в оригинал) Неприложимо  

3.1.1.12 Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на 

обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП; 

Декларация - 2 бр. 

Не е представена декларация от Стела 

Иванова Дулева в качеството и на 

управител на “АБ Ортодокс” ЕООД, 

водещ член на Консорциум “Неврокоп 

– Мости 2020” 

3.1.1.13 Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и 

условията на труд - в случаите по чл. 28, ал. 5;  
Декларация от  Стела Иванова Дулева  

3.1.1.14 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договора – по образец (в оригинал) Декларация от  Стела Иванова Дулева 

 

 

 

 

 

 

 

Председател: Мариана Устаилиева  

Членове: 1. инж.  Петър Мутафчиев       2. инж. Атанас Каракиев  

3. инж. Ани Мирчева              4. Асан Имамов  


