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       ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 
 
 

 

П Р О Т О К О Л №2 
по чл. по чл. 68, ал. 7 от Закона за обществените поръчки 

 

На 14.01.2015 г. в 09.00 часа в стая 304, третия етаж в сградата на Община Гоце 

Делчев, ул. “Царица Йоанна” № 2 се проведе заседание на комисията по провеждане на 

открита процедура по чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител в две обособени 

позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на технически паспорти на строежите 

по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите на обекти от 

образователната и културна инфраструктура в община Гоце Делчев” и Обособена 

позиция №2 „Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба No 4 за 

обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти за обекти от образователната и 

културна инфраструктура в община Гоце Делчев”, по проект "В подкрепа на Община 

Гоце Делчев за следващия програмен период 2014-2020 г.", открита с решение № 

1049/18.11.2014 година на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен номер на 

поръчката: BG161PO001/5-02/2012/035-U-3, номер от Регистъра на обществените 

поръчки: 00098-2014-0017, назначена със заповед №1179 от 30.12.2014 година, издадена 

от кмета на община Гоце Делчев. 

 

Председател: Мариана Устаилиева – юрист, секретар на община Гоце Делчев; 

Членове: 1. инж. Петър Мутафчиев – директор на дирекция УТ; 

  2. инж. Атанас Каракиев – гл.спец. “Благоустрояване”  

3. ланд. арх. Никола Попкостадинов - специалист „УТ“; 

4. Асан Имамов- гл.специалист „Местно икономическо развитие“ 

 

Присъстват всички членове на комисията и председателят обяви заседанието за 

редовно. 

Заседанието се проведе при следния дневен ред: 

1. Разглеждане на документите и информацията в плик 1 за съответствие с 

критериите за подбор поставени от Възложителя. 

Комисията извърши проверка за установяване на липсващи документи и/или 

несътветствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително 

фактическа грешка в представените оферти, и установи: 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 

І. За участник с пореден №1 ДЗЗД „Консорциум Урбанико“ гр.София, със 

съдружници „Амфион” ООД, „Национална агенция за териториално устройство” 

ООД, „Геоарх” ЕООД и „Урбанико” ООД, комисията не установи липсващи 

документи и несъответствия. 

ІІ. За участник с пореден №3 от “Финес-Г” ЕООД, гр.Благоевград, комисията 

не установи липсващи документи и несъответствия. 

ІІІ. За участник с пореден №4 ЕТ „Архид“-Димитър Динев, гр.София, 

комисията не установи липсващи документи и несъответствия. 

ІV. За участник с  пореден №5 „ДММ-Дизайн“ ЕООД, гр.Плевен, комисията 

не установи липсващи документи и несъответствия. 

V. За участник с  пореден №6 Гражданско дружество „ДОС“, гр.Гоце 

Делчев, комисията не установи липсващи документи и несъответствия. 
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VІ. За участник с  пореден №8 „Синко-Инженеринг“ АД, гр.София, 
комисията не установи липсващи документи и несъответствия. 

Констатациите на комисията за съответствието на офертите с изискванията на 

Възложителя по Обособена позиция 1 са отразени в Приложение №1, неразделна част 

от настоящия протокол.  

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 

І. За участник с пореден №1 ДЗЗД „Консорциум Урбанико“ гр.София, със 

съдружници „Амфион” ООД, „Национална агенция за териториално устройство” 

ООД, „Геоарх” ЕООД и „Урбанико” ООД, комисията констатира следните 

несъответствия с критериите за подбор: 

- За предложеният експерт по част „Пожарна безопасност-ПБ“, участникът не е 

приложил документ, доказваща, че лицето притежава пълна проектантска 

правоспособност по част „Пожарна безопасност“. 

-Участникът не е предложил експерт по част „План за безопасност и здраве“, 

съобразно изискванията на Възложителя.  

ІІ. За участник с пореден №2 от „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ 

ООД, комисията не установи липсващи документи и несъответствия. 

ІІІ. За участник с пореден №4 ЕТ „Архид“-Димитър Динев, гр.София, 

комисията не установи липсващи документи и несъответствия. 

ІV. За участник с пореден №5 „ДММ-Дизайн“ ЕООД, гр.Плевен, комисията 

не установи липсващи документи и несъответствия. 

V. За участник с  пореден №6 Гражданско дружество „ДОС“, гр.Гоце 

Делчев, комисията констатира следните несъответствия и липсващи документи: 

-Участникът не е предложил експерт по част „План за безопасност и здраве“, 

съобразно изискванията на Възложителя.  

VІ. За участник с пореден №7 Обединение „Синко-Кодас Инженеринг“, 

гр.София, комисията не установи липсващи документи и несъответствия. 

Констатациите на комисията за съответствието/несъответствието на офертите с 

изискванията на Възложителя по Обособена позиция 2 са отразени в Приложение №2, 

неразделна част от настоящия протокол.  

 

Във връзка с изложеното и на основание чл. 68, ал. 8 и 9 от Закона за 

обществените поръчки, комисията единодушно прие: 

 

РЕШЕНИЕ №2 

І. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 

1. Участник с пореден №1 ДЗЗД „Консорциум Урбанико“ гр.София, със 

съдружници „Амфион” ООД, „Национална агенция за териториално устройство” 

ООД, „Геоарх” ЕООД и „Урбанико” ООД да представи: 

- документ, от който да е видно, че предложения експерт по част „Пожарна 

безопасност-ПБ“, притежава пълна проектантска правоспособност по част „Пожарна 

безопасност“. 

- участникът да предложи експерт по част „План за безопасност и здраве“, 

съобразно изискванията на Възложителя или да посочи кой от експертите с пълна 

проектантска правоспособност в екипа му ще е отговорен за изготвянето на част „План 

за безопасност и здраве”.  

2. Участник с пореден №6 Гражданско дружество „ДОС“, гр.Гоце Делчев да 

предложи експерт по част „План за безопасност и здраве“, съобразно изискванията на 

Възложителя или да посочи кой от експертите с пълна проектантска правоспособност в 

екипа му ще е отговорен за изготвянето на част „План за безопасност и здраве”. 
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3. Участниците могат в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени 

в обявлението да заменят представените документи или да представят нови с които 

смятат, че ще удовлетворят поставените от възложителя критерии за подбор. 

ІІ. Срокът за представяне на допълнително изискваните документи от 

участниците е 5 работни дни от получаване на протокола. 

1. Представените документи трябва да бъдат описани в придружително писмо и 

номерирани на всяка страница, на която има текст. Същите се представят в надписан и 

запечатан плик, в оригинал и/ или заверено копие с надпис “Вярно с оригинала”, с 

подпис и печат от участника, съгласно изискванията на Възложителя, в стая 201, втория 

етаж в сградата на Община Гоце Делчев, ул. “Царица Йоанна” 2.  

2. С оглед срока за представяне на документи от участника следващото заседание 

на комисията да се проведе на 26.01.2015 г. от 17.15 часа в стая 304, трети етаж в 

сградата на община Гоце Делчев. 

 

 

Неразделна част от протокола са Приложения №1 и №2. 

 

Заседанието на комисията приключи в 16.15 часа. 

 

 

Председател: Мариана Устаилиева /подпис/ 

Членове: 1. инж. Петър Мутафчиев /подпис/ 

2. инж. Атанас Каракиев /подпис/ 

3. ланд. арх. Никола Попкостадинов /подпис/ 

4. Асан Имамов  /подпис/ 
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Приложение №1 

към Протокол №2 

 

открита процедура по чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител в две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на 

технически паспорти на строежите по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите на обекти от образователната и 

културна инфраструктура в община Гоце Делчев” и Обособена позиция №2 „Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба No 4 

за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти за обекти от образователната и културна инфраструктура в община Гоце Делчев” 

идентификационен номер на поръчката: BG161PO001/5-02/2012/035-U-3, 

номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2014-0017 

 

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. 2.1. и 3.1., от Указания към участниците  

за обособена позиция №1 

 

Участник с пореден №1 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 

2.1.2.1 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 обследване на строежи за 

установяване на характеристиките му и/или 

съставяне на технически паспорти и/или 

проектиране на сгради.)- мин. 2 бр. 

 

1. „Изработване на предпроектни 

проучвания, идеен и технически 

проект за обект „Резиденция и 

възстановителен център към клиника 

за пластична хирургия и ограда“ 

2.  „Преустройство на офис сграда в 

образователене център с детски 

групи в УПИ ІV-1848, кв.17, 

Околовръстен път, м.“Ботаническа 

градина, гр.София. 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка  

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка  

 

1. Референция от Медицински център 

за пластична хирургия д-р Николай 

Георгиев ЕООД №27/20.11.2013; 

2. Референция от Частно средно 

Общообразователно училище с ранно 

чуждоезиково обучение „ЕСПА“ 
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Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът следва да 

е: 1. консултант, получил удостоверение за 

извършване на дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от 

ЗУТ, Когато обследването се извършва от 

консултант, в състава му се включват физически 

лица, упражняващи технически контрол по част 

"Конструктивна",  

В случай, че участникът е проектант по т.2, 

трябва да осигури следния екип от ключови 

експерти с пълна проектантска правоспособност, 

който да включва минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол на част 

„Конструктивна" или еквивалент;  

2. Архитект или еквивалент;  

3. Инженер „Конструктор“ – ПГС и/или ССС или 

еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) или 

еквивалент;  

5. Инженер «Електро» - със специалност, въз 

основа на която се придобива квалификация 

електроинженер или еквивалент;  

6. Инженер „В и К“ - ВиК или еквивалент; 

7. Специалист „Пожарна безопасност" (ПОЖБ) 

или еквивалент.  

 

Проектант със следният екип: 

1. Любка Николова Илчева- Лице за 

изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол 

на част „Конструктивна" 

2. Ивайло Славчев Иванов- Архитект 

3. Мария Динева Колева- Инженер 

„Конструктор“-ССС 

4. Диляна Любомирова Вачковска- 

Инженер „ОВ и К“ - машинен 

инженер 

5.Добри Богомилов Добрев- 

Инженер «Електро» 

6. Нина Христова Христова-. 

Инженер „В и К“ 

7. Венцислав Иванов Иванов- 

Специалист „Пожарна безопасност" 

1. Когато услугите по обособена 

позиция(ОП) 1 ще се извършват от 

консултант, участникът трябва да 

приложи: заверено копие от 

удостоверение за извършване на дейности 

по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, придружено 

със Списъка, неразделна част от 

Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени.  

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 9);  

 

списък - декларация за предложените 

експерти за изпълнение на поръчката  

(Образец 9);  

1. удостов за упражняване на 

технически контрол №0498 Регистър 

КИИП;  

2. удостов. №01340 /КАБ/;  

3. удостов.№09971 КИИП РК София- 

град;  

4. удостов.№03122 КИИП РК София- 

град; 

5. удостов.№13857 КИИП РК София- 

град; 

6. удостов.№04666 КИИП РК София- 

град; 

7. удостов.№13143 КИИП РК София- 

град; 

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: за 

ОП 1 - обследване на строежи за установяване на 

характеристиките му, и/или съставяне на 

технически паспорти,  и/или проектиране на 

сгради 

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. 

Сертификат по ISO 9001:2008, 

рег.№А-073.01-QMS 

Сертификат по ISO 9001:2008, 

№BG409/10 

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. 
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3.1.1.3. Представяне на участника 

Декларация за регистрация по 

Закона за търговския регистър-9 бр. 

за:  

1. Дружество по ЗЗД Консорциум 

„Урбанико“- 2 бр.; 

2. Геоарх ЕООД- 1 бр.; 

3.Национална агенция за 

териториално устройство ООД- 2 

бр.; 

4. Амфион ЕООД- 2 бр.; 

5. Урбанико ООД- 2 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 

и Анекс от 11.12.2014 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. 

Платжно нареждане №GEN-

5249467/19.12.2014 

3.1.1.9 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 

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

3.1.11 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,. 
Декларации-9 бр. 

3.1.12 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  

3.1.13 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 

 

 

 

Участник с пореден №2 „Финес-Г“ ЕООД, гр.Благоевград 

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 

2.1.2.1 Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с изискванията 
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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 обследване на строежи за 

установяване на характеристиките му и/или 

съставяне на технически паспорти и/или 

проектиране на сгради.)- 2 бр. 

 

1. Екзекутивно заснемане, 

обследване на енергийната 

ефективност и изготвяне на 

технически паспорти на 

„Административна сграда на РДГ-

Благоевград“ 

2. Изготвяне на технически 

паспорти на съществуващи сгради в 

управление на АПИ, намиращи се на 

територията на ОПУ-Благоевград. 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка  

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка  

 

1. Референция изх.№ 1590/02.12.2014 

г.; 

2. Референция изх№1005/27.11.2014 

Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът следва да 

е: 1. консултант, получил удостоверение за 

извършване на дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от 

ЗУТ, Когато обследването се извършва от 

консултант, в състава му се включват физически 

лица, упражняващи технически контрол по част 

"Конструктивна",  

В случай, че участникът е проектант по т.2, 

трябва да осигури следния екип от ключови 

експерти с пълна проектантска правоспособност, 

който да включва минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол на част 

„Конструктивна" или еквивалент;  

2. Архитект или еквивалент;  

3. Инженер „Конструктор“ – ПГС и/или ССС или 

еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) или 

еквивалент;  

5. Инженер «Електро» - със специалност, въз 

основа на която се придобива квалификация 

електроинженер или еквивалент;  

6. Инженер „В и К“ - ВиК или еквивалент; 

7. Специалист „Пожарна безопасност" (ПОЖБ) 

или еквивалент.  

 

Проектант със следният екип: 

1. Денка Косева-Бикова- Лице за 

изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол 

на част „Конструктивна" 

2. Илияна Владимирова Левкова- 

Архитект 

3. Михаил Филипов Новоселски- 

Инженер „Конструктор“ 

4. Ваня Цанкова Окова- Инженер 

„ОВ и К“ 

5.Даниела Герова Павлова- Инженер 

«Електро» 

6. Веселина Крумова Георгиева-. 

Инженер „В и К“ 

7. Никола Станоев Орозански- 

Специалист „Пожарна безопасност" 

1. Когато услугите по обособена 

позиция(ОП) 1 ще се извършват от 

консултант, участникът трябва да 

приложи: заверено копие от 

удостоверение за извършване на дейности 

по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, придружено 

със Списъка, неразделна част от 

Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени.  

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 9);  

 

списък - декларация за предложените 

експерти за изпълнение на поръчката  

(Образец 9);  

1. удостов за упражняване на 

технически контрол №05561, №0271 

Регистър КИИП.  

2. удостов. №01201 /КАБ/;  

3. удостов.№05565 КИИП;  

4. удостов.№05621 КИИП; 

5. удостов.№06856 КИИП; 

6. удостов.№05596 КИИП; 

7. удостов.№14043 КИИП; 
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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: за 

ОП 1 - обследване на строежи за установяване на 

характеристиките му, и/или съставяне на 

технически паспорти,  и/или проектиране на 

сгради 

Сертификат по ISO 9001:2008 с 

обхват включващ „строителен 

надзор, инвеститорски контрол, 

консултантска дейност в 

строителството“ 

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. 

Сертификат по ISO 9001:2008 

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. 

за: 1. „Финес-Г“ ЕООД; 

2. „Нипро Контрол ООД, 

гр.Благоевград; 

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. 
Платжно нареждане 

3.1.1.9 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 ще ползва 

подизпълнител Нипро Контрол ООД, 

гр.Благоевгра 

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

3.1.11 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,. 
Декларации-2 бр. 

3.1.12 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;  
Декларации-2 бр.  

3.1.13 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договора – по образец (в оригинал) Декларации-2 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 

6 

 

Участник с пореден №4 ЕТ „Архид“-Димитър Динев, 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 

2.1.2.1 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 обследване на строежи за 

установяване на характеристиките му и/или 

съставяне на технически паспорти и/или 

проектиране на сгради.)- 2 бр. 

 

1. „Спортна зала и прилежащ 

терен към нея в гр.Любимец” 

2. Проект за реконструкция и 

ремонт на съществуваща 

административна сграда, съгласно 

предписани енергоспестяващи мерки 

в гр.Плевен, ул.Панега №2. 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка  

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка  

 

1. Референция изх.№ 120/10.01.2013г.; 

2. Референция изх№СВ-ДОС-

6302/12.12.2014 
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Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът следва да 

е: 1. консултант, получил удостоверение за 

извършване на дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от 

ЗУТ, Когато обследването се извършва от 

консултант, в състава му се включват физически 

лица, упражняващи технически контрол по част 

"Конструктивна",  

В случай, че участникът е проектант по т.2, 

трябва да осигури следния екип от ключови 

експерти с пълна проектантска правоспособност, 

който да включва минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол на част 

„Конструктивна" или еквивалент;  

2. Архитект или еквивалент;  

3. Инженер „Конструктор“ – ПГС и/или ССС или 

еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) или 

еквивалент;  

5. Инженер «Електро» - със специалност, въз 

основа на която се придобива квалификация 

електроинженер или еквивалент;  

6. Инженер „В и К“ - ВиК или еквивалент; 

7. Специалист „Пожарна безопасност" (ПОЖБ) 

или еквивалент.  

 

Проектант със следният екип: 

1. Димитър Неделчев Динев- 

Архитект 

2. Антон Петров Малеев-Лице за 

изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол 

на част „Конструктивна" 

3. Кирил Стоянов Михайлов- 

Инженер „Конструктор“ 

4. Владимир Любомиров 

Карапетров- Инженер „ОВ и К“ 

5.Цветан Петров Стоянов- Инженер 

«Електро» 

6. Русалина Велинова Котова-. 

Инженер „В и К“ 

7. Иван Кирилов Бачев- Специалист 

„Пожарна безопасност" 

1. Когато услугите по обособена 

позиция(ОП) 1 ще се извършват от 

консултант, участникът трябва да 

приложи: заверено копие от 

удостоверение за извършване на дейности 

по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, придружено 

със Списъка, неразделна част от 

Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени.  

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 9);  

 

Списък - декларация за предложените 

експерти за изпълнение на поръчката  

(Образец 9);  

1. удостов.№00386 от КАБ 

2. удостов за упражняване на 

технически контрол №00421  

3. удостов.№01885 КИИП;  

4. удостов.№09959 КИИП; 

5. удостов.№003058 КИИП; 

6. удостов.№06467 КИИП; 

7. удостов.№41229 КИИП 

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: за 

ОП 1 - обследване на строежи за установяване на 

характеристиките му, и/или съставяне на 

технически паспорти,  и/или проектиране на 

сгради 

Сертификат по ISO 9001:2008 с 

обхват включващ „Проектант“ 

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. 

Сертификат по ISO 9001:2008 

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. 
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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. 
НП 

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. 
Платжно нареждане 

3.1.1.9 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- 1 бр. Участникът ще 

използва подизпълнител „Ситиарх„ 

ЕООД  

3.1.10 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец (в оригинал) Декларация- 1 бр. 

3.1.11 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. 

3.1.12 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- 2 бр. 

3.1.13 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договора – по образец (в оригинал) Декларация- 2 бр. 

 

 

Участник с пореден №5 „ДММ Дизайн” ЕООД, гр.Плевен 

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 

2.1.2.1 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 обследване на строежи за 

установяване на характеристиките му и/или 

съставяне на технически паспорти и/или 

проектиране на сгради.)- 2 бр. 

 

1. Изготване на технически 

проекти за обекти общинска 

собственост на община Исперих. 

2.  Изготвяне на обследване за 

енергийна ефективност, технически 

проект и комплексен доклад за 

оценка на съответствието на 

инвестиционния проект със 

съществените изисквания към 

строежите за обект общинска 

собственост на община Исперих- 

гимназия „Васил Левски“. 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка  

Доказателство за извършената  услуга. 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка  

 

1. Референция от община Исперих; 

2. Референция №К-1171/18.07.2014 от 

община Исперих 



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 

9 

Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът следва да 

е: 1. консултант, получил удостоверение за 

извършване на дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от 

ЗУТ, Когато обследването се извършва от 

консултант, в състава му се включват физически 

лица, упражняващи технически контрол по част 

"Конструктивна",  

В случай, че участникът е проектант по т.2, 

трябва да осигури следния екип от ключови 

експерти с пълна проектантска правоспособност, 

който да включва минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол на част 

„Конструктивна" или еквивалент;  

2. Архитект или еквивалент;  

3. Инженер „Конструктор“ – ПГС и/или ССС или 

еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) или 

еквивалент;  

5. Инженер «Електро» - със специалност, въз 

основа на която се придобива квалификация 

електроинженер или еквивалент;  

6. Инженер „В и К“ - ВиК или еквивалент; 

7. Специалист „Пожарна безопасност" (ПОЖБ) 

или еквивалент. 

 

Проектант със следният екип: 

1. Архитект - Светослав Борисов 

Герганов 

2. Лице за изпълнение на обследване 

и упражняване на технически 

контрол на част „Конструктивна"- 

Валентина Тодорова Дикова 

3. Инженер „Конструктор“- Анелия 

Цонкова Петрова 

4. Инженер „В и К“ - Виолета 

Стефанова Христова 

5. Инженер «Електро» - Митко 

Николов Симеонов 

6. Инженер „ОВ и К“ Нели Василева 

Батолска 

7. част «Пожарна безопасност» - 

Анелия Цонкова Петрова; 

 

1. Когато услугите по обособена 

позиция(ОП) 1 ще се извършват от 

консултант, участникът трябва да 

приложи: заверено копие от 

удостоверение за извършване на дейности 

по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, придружено 

със Списъка, неразделна част от 

Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени.  

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 9);  

 

списък - декларация за предложените 

експерти за изпълнение на поръчката  

(Образец 9);  

1. удостов.№00177 от КАБ 

2. удостов.№03005 от КИИП; 

3. удостов.№03002 КИИП;  

4. удостов.№03084 КИИП; 

5. удостов.№03068 КИИП; 

6. удостов.№03118 КИИП; 

7. удостов.№03002 КИИП; 

 

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: за 

ОП 1 - обследване на строежи за установяване на 

характеристиките му, и/или съставяне на 

технически паспорти,  и/или проектиране на 

сгради 

Сертификат по ISO 9001:2008 с 

обхват включващ „Проектант“ 

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. 

Сертификат по ISO 9001:2008 

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

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. 
НП 

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. 
Платжно нареждане 

3.1.1.9 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)  

Неприложимо 

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

3.1.11 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 

3.1.12 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 

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

 

 

 

 

Участник с пореден №6 ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО „ДОС“ гр.Гоце Делчев 

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 

2.1.2.1 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 обследване на строежи за 

установяване на характеристиките му и/или 

съставяне на технически паспорти и/или 

проектиране на сгради.) - 2 бр. 

1. „Инженеринг за обновяване 

на образователната инфраструктура 

в Община Гоце Делчев” 

2.  „Къща за гости, 

м.”Еловица”, с.Мусомища – РП 

всички части. 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка.  

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка – 3 бр. 

 

1. Удостоверение изх.№ 70-00-

999/18.12.2014г. от Община Гоце 

Делчев; 

2. Удостоверение от 17.12.2014г. от 

Вангелия Кюпчева, с.Ново Лески; 



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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Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът следва да 

е: 1. консултант, получил удостоверение за 

извършване на дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от 

ЗУТ. Когато обследването се извършва от 

консултант, в състава му се включват физически 

лица, упражняващи технически контрол по част 

"Конструктивна". 

В случай, че участникът е проектант по т.2, 

трябва да осигури следния екип от ключови 

експерти с пълна проектантска правоспособност, 

който да включва минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол на част 

„Конструктивна" или еквивалент;  

2. Архитект или еквивалент;  

3. Инженер „Конструктор“ – ПГС и/или ССС или 

еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) или 

еквивалент;  

5. Инженер «Електро» - със специалност, въз 

основа на която се придобива квалификация 

електроинженер или еквивалент;  

6. Инженер „В и К“ - ВиК или еквивалент; 

7. Специалист „Пожарна безопасност" (ПОЖБ) 

или еквивалент.  

Проектант, със следния екип: 

1. Лице за изпълнение на обследване 

и упражняване на технически 

контрол на част „Конструктивна" – 

инж.Хенрих Михайлов; 

2. Архитект – арх.Зорка 

Кърсердарева; 

3. Инженер „Конструктор“ – 

инж.Петър Иванов; 

4. Инженер „ОВ и К“ - топлотехника 

(ОВК) – инж.Стоян Попов; 

5. Инженер «Електро» - инж.Катя 

Цуцуманова; 

6. Инженер „В и К“ – инж.Любен 

Сарандев; 

7. Специалист „Пожарна 

безопасност" – инж. Катя 

Кърсердарева-Шербетова 

 

1. Когато услугите по обособена 

позиция(ОП) 1 ще се извършват от 

консултант, участникът трябва да 

приложи: заверено копие от 

удостоверение за извършване на дейности 

по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, придружено 

със Списъка, неразделна част от 

Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени.  

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 9);  

 

Списък - декларация за предложените 

експерти за изпълнение на поръчката  

(Образец 9) – 2 бр. 

 

1. Удостоверение № 00277 от КИИП; 

2. Удостоверение № 03421 от КАБ; 

3. Удостоверение № 10395 от КИИП; 

4. Удостоверение № 41075 от КИИП; 

5. Удостоверение № 06821 от КИИП; 

6. Удостоверение № 06834от КИИП; 

7. Удостоверение № 01682 от КИИП; 

 

 

 

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: за 

ОП 1 - обследване на строежи за установяване на 

характеристиките му, и/или съставяне на 

технически паспорти,  и/или проектиране на 

сгради 

Сертификат по ISO 9001:2008 с 

обхват, включващ Проектиране на 

сгради 

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. 

Сертификат рег.№ BG025-QC-EC-SC 

по ISO 9001:2008 обхват: проектиране 

и др. 

 

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. 



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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3.1.1.3. Представяне на участника 

Декларация за регистрация по Закона 

за търговския регистър - 1 бр. за 

„СОЛАРВАТ” ЕООД; 

Декларация за регистрация по Закона 

за търговския регистър - 1 бр. за 

„ШЕРБЕТОВ-М” ООД; 

Декларация за регистрация по Закона 

за търговския регистър - 1 бр. за 

„БОАЛ” ООД - подизпълнител; 

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 обединение от 15.12.2014г. 

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 

3.1.1.9 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 по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

от участника – 1 бр.; 

 

3.1.10 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец (в оригинал) 
Декларация обр.7 от подизпълнителя 

„БОАЛ” ООД;  

3.1.11 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 - 5 бр. 

3.1.12 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 – 1бр.   

3.1.13 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договора – по образец (в оригинал) Декларация – 1бр.   
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Участник с пореден №8 „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ“ 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 

2.1.2.1 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 обследване на строежи за 

установяване на характеристиките му и/или 

съставяне на технически паспорти и/или 

проектиране на сгради.) - 2 бр. 

 

1. „Изготвяне на Технически 

паспорт на трансформаторен пост 

0,4/20Кv, Регионално депо за ТБО от 

Община Враца и Община Мездра” 

2.  „Изготвяне на технически 

паспорти на обектите от 

образователната инфраструктура”. 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка  

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената 

поръчка  

 

1. Удостоверение 

изх.№1823/11.08.2014г. от Община 

Враца; 

2. Удостоверение изх.№70-00-

1506/29.07.2014г. от Община Добрич. 



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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Съгласно Чл. 176в. от ЗУТ участникът следва да 

е: 1. консултант, получил удостоверение за 

извършване на дейности по чл. 166, ал.1 т.1 от 

ЗУТ. Когато обследването се извършва от 

консултант, в състава му се включват физически 

лица, упражняващи технически контрол по част 

"Конструктивна". 

В случай, че участникът е проектант по т.2, 

трябва да осигури следния екип от ключови 

експерти с пълна проектантска правоспособност, 

който да включва минимум: 

1. Лице за изпълнение на обследване и 

упражняване на технически контрол на част 

„Конструктивна" или еквивалент;  

2. Архитект или еквивалент;  

3. Инженер „Конструктор“ – ПГС и/или ССС или 

еквивалент; 

4.  Инженер „ОВ и К“ - топлотехника (ОВК) или 

еквивалент;  

5. Инженер «Електро» - със специалност, въз 

основа на която се придобива квалификация 

електроинженер или еквивалент;  

6. Инженер „В и К“ - ВиК или еквивалент; 

7. Специалист „Пожарна безопасност" (ПОЖБ) 

или еквивалент.  

 

Консултант, получил удостоверение 

за извършване на дейности по 

чл.166, ал.1, т.1 от ЗУТ: 

 

1. Когато услугите по обособена 

позиция(ОП) 1 ще се извършват от 

консултант, участникът трябва да 

приложи: заверено копие от 

удостоверение за извършване на дейности 

по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, придружено 

със Списъка, неразделна част от 

Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени.  

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 9);  

 

Удостоверение №РК-0206/02.06.2014г. 

от ДНСК, придружено от Списък на 

екипа от правоспособните физически 

лица към 25.08.2014г. 

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: за 

ОП 1 - обследване на строежи за установяване на 

характеристиките му, и/или съставяне на 

технически паспорти,  и/или проектиране на 

сгради 

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. 

Сертификат по ISO 9001:2008, рег.№ 

29736/13/S с обхват: изготвяне на 

технически паспорти и др. 

 

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. 
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3.1.1.3. Представяне на участника 

Декларация за регистрация по 

Закона за търговския регистър - 1 бр. 

за „СИНКО ИНЖЕНЕРИНГ” АД 

Удостоверение 

изх.№20130701164025/01.07.2013г. от 

Агенция по вписвания; 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 
Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП-3 

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 

3.1.1.9 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 – 1 бр.  

Няма да ползва подизпълнители. 

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

3.1.11 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. 

3.1.12 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 – 1бр.   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател: Мариана Устаилиева /подпис/ 

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

3. ланд. арх. Никола Попкостадинов /подпис/ 4. Асан Имамов /подпис/ 
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Приложение № 2 

към Протокол №2 

 

открита процедура по чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител в две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Изготвяне на 

технически паспорти на строежите по реда на Наредба № 5 за техническите паспорти на строежите на обекти от образователната и 

културна инфраструктура в община Гоце Делчев” и Обособена позиция №2 „Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба No 4 

за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти за обекти от образователната и културна инфраструктура в община Гоце Делчев” 

идентификационен номер на поръчката: BG161PO001/5-02/2012/035-U-3, 

номер от Регистъра на обществените поръчки: 00098-2014-0017 

 

 

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. 2.1. и 3.1., от Указания към участниците за обособена позиция №2 

 

Участник с пореден №1 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 

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

ОП №2 - 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 изработване на 

инвестиционни технически или работни проекти 

за изграждане и/или реконструкция и/или 

основен ремонт и/или обновяване на  жилищни, 

смесени сгради и/или сгради за обществено 

обслужване).- 2 бр. 

 

1. „Изработване на предпроектни 

проучвания, идеен и технически 

проект за обект „Резиденция и 

възстановителен център към клиника 

за пластична хирургия и ограда“ 

2. „Преустройство на офис 

сграда в образователене център с 

детски групи в УПИ ІV-1848, кв.17, 

Околовръстен път, м.“Ботаническа 

градина, гр.София. 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка  

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка- в ОП1 

 

1. Референция от Медицински център 

за пластична хирургия д-р Николай 

Георгиев ЕООД №27/20.11.2013; 

2. Референция от Частно средно 

Общообразователно училище с ранно 

чуждоезиково обучение „ЕСПА“ 
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Участникът следва да разполага със следните 

технически лица - екип от проектанти, за 

изпълнение на поръчката - по част 

„Архитектура», част «Конструкции», част «ВиК», 

част «Електроинсталации», част «Отопление, 

вентилация и климатизация», част «Енергийна 

ефективност, топлосъхранение и икономия на 

енергия», част «Геодезия», част 

«Паркоустройство и благоустройство», част 

«ПБ», част «ПБЗ», притежаващи  пълна 

проектантска правоспособност по ЗКАИИП, 

респ. призната професионална квалификация по 

реда на Закона за признаване на професионални 

квалификация по реда на Закона за признаване 

на професионални квалификации за 

чуждестранни лица 

1. Борислав Димитров Богданов- 

Архитект 

2. Борислав Василев Василе- 

Проектант по част „Конструкции“   

3. Венета Тодорова Тодорова- 

проектант по част „ВиК“  

4. Лилия Василева Аладжем-

проектнат по част 

„Електроинсталации“ 

5.Ваня Василева Димитрова-

проектант по част „ОВиК“ 

6. Маргарита Михайлова 

Димитрова- проектант по част 

«Енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на 

енергия» 

7. Пламен Богданов Малджански- 

проектант по част «Геодезия»; 

8. Илияна Владимирова Петрова- 

проектант част «Паркоустройство и 

благоустройство“ 

9. Никола Димитров Миронски- 

проектант по част ПБ 

10. Милиана Панйотова Ценовска- 

проектант по част «ПОЖБ». 

За предложеният експерт по част 

„Пожарна безопасност-ПБ“, 

участникът не е приложил 

информация, доказваща, че лицето 

притежава пълна проектантска 

правоспособност по част „Пожарна 

безопасност“. 

Участникът не е предложил експерт 

по част „План за безопасност и 

здраве, съобразно изискванията на 

Възложителя  

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 Регистър КАБ; 

2. Удостов. №05509 регистър КИИП; 

3. удостов.№01006 КИИП; 

4. удостов.№01685 КИИП; 

5. удостов.№13480 КИИП; 

6. удостов.№00654 КИИП; 

7.удостов.№08396 КИИП; 

8.удостов.№04003 КИИП 

9.удостов.№03119 КИИП 

7.удостов.№13143 КИИП 
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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: за 

за ОП 2– проектиране на сгради 

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. 

Сертификат по ISO 9001:2008, 

рег.№А-073.01-QMS 

Сертификат по ISO 9001:2008, 

№BG409/10 

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. 

в ОП1 за: 1. Дружество по ЗЗД 

Консорциум „Урбанико“; 

2. Геоарх ЕООД; 

3.Национална агенция за 

териториално устройство ООД; 

4. Амфион ЕООД; 

5. Урбанико ООД 

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. 
НП 

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; 

Да-в ОП1 

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 

3.1.1.9 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)  

Неприложимо 

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

3.1.11 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,. 
Декларации-9 бр. 

3.1.12 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-в ОП1 

3.1.13 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-в ОП1 
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Участник с пореден №2  „Проджект Планинг анд 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 

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

ОП №2 - 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 изработване на 

инвестиционни технически или работни проекти 

за изграждане и/или реконструкция и/или 

основен ремонт и/или обновяване на  жилищни, 

смесени сгради и/или сгради за обществено 

обслужване).- 2 бр. 

 

1. „Изготвяне на инвестиционни 

проекти за нуждите на община 

Ловеч“, обособена позиция ІІІ 

„Изработване на инвестиционни 

проекти за енергийна ефективност“ 

2. „Работен проект за основен 

ремонт на НЧ „Просвета-1934“, 

с.Мърчево, общ.Бойчиновци. 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка  

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка 

 

1. Референция изх.№ Р-7000-380-

1/02.07.2014; 

2. Референция от НЧ „Просвета-1934 

г.“ 
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Участникът следва да разполага със следните 

технически лица -  екип от проектанти, за 

изпълнение на поръчката - по част 

„Архитектура», част «Конструкции», част «ВиК», 

част «Електроинсталации», част «Отопление, 

вентилация и климатизация», част «Енергийна 

ефективност, топлосъхранение и икономия на 

енергия», част «Геодезия», част 

«Паркоустройство и благоустройство», част 

«ПБ», част «ПБЗ», притежаващи  пълна 

проектантска правоспособност по ЗКАИИП, 

респ. призната професионална квалификация по 

реда на Закона за признаване на професионални 

квалификация по реда на Закона за признаване 

на професионални квалификации за 

чуждестранни лица 

1. Михаела Шумналиева- Архитект 

2. Мария Абаджиева- Проектант по 

част „Конструкции“   

3. Лилия Танева- проектант по част 

„ВиК“  

4. Ангел Петлешков-проектнат по 

част „Електроинсталации“ 

5.Веселин Ганев-проектант по част 

„ОВиК“ 

6. Михаил Тончев- проектант по 

част«Енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на 

енергия» 

7. Владимир Николов- проектант по 

част «Геодезия»; 

8. Милена Иванова- проектант част 

«Паркоустройство и 

благоустройство“ 

9. Георги Грозданов- проектант по 

част ПБ 

10. Димитър Чанев- проектант по 

част «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 Регистър КАБ; 

2. Удостов. №01413 регистър КИИП; 

3. удостов.№13517 КИИП; 

4. удостов.№08728 КИИП; 

5. удостов.№02168 КИИП 

6. удостов.№02147 КИИП; 

7. удостов.№08752 КИИП; 

8.удостов.№03906 КИИП; 

9.удостов.№13144 КАБ; 

10.удостов.№41817 КИИП 

 

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: за 

за ОП 2– проектиране на сгради 

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. 

Сертификат по ISO 9001:2008 

 

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 

 

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. 
НП 
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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; 

НП 

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

парична сума. 

Банкова гаранция №000LG-S-

001227/22.12.2014 г. 

3.1.1.9 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)  

Да. Участникът няма да ползва 

подизпълнител. 

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

3.1.11 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,. 
Да 

3.1.12 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;  
Да 

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

 

 

Участник с пореден №4 ЕТ „Архид“-Димитър динев, 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 

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

ОП №2 - 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 изработване на 

инвестиционни технически или работни проекти 

за изграждане и/или реконструкция и/или 

основен ремонт и/или обновяване на  жилищни, 

смесени сгради и/или сгради за обществено 

обслужване).- 2 бр. 

 

1. Спортна зала и прилежащ 

терен към нея в гр.Любимец. 

2.  Проект за реконструкция и 

ремонт на съществуваща 

административна сграда, съгласно 

предписани енергоспестяващи мерки 

в гр.Плевен, ул.Панега №2. 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка  

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка  

 

1. Референция изх.№ 120/10.01.2013г.; 

2. Референция изх№СВ-ДОС-

6302/12.12.2014 
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Участникът следва да разполага със следните 

технически лица -  екип от проектанти, за 

изпълнение на поръчката - по част 

„Архитектура», част «Конструкции», част «ВиК», 

част «Електроинсталации», част «Отопление, 

вентилация и климатизация», част «Енергийна 

ефективност, топлосъхранение и икономия на 

енергия», част «Геодезия», част 

«Паркоустройство и благоустройство», част 

«ПБ», част «ПБЗ», притежаващи  пълна 

проектантска правоспособност по ЗКАИИП, 

респ. призната професионална квалификация по 

реда на Закона за признаване на професионални 

квалификация по реда на Закона за признаване 

на професионални квалификации за 

чуждестранни лица 

Екип от проектанти на разположение 

на участинка: 

1. част „Архитектура“-Димитър 

Неделчев Динев 

2. част „Конструкции“- Кирил 

Стоянов Михайлов 

3. част „ВиК“- Русалина Велинова 

Котова 

4. част „Електроинсталации“- Цветан 

Петров Стоянов 

5. част „ОВиК Владимир 

Любомиров Карапетров; 

6. част «Енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на 

енергия»-Владимир Любомиров 

Карапетров; 

7. част «Геодезия»- Христо Николов 

Божинов; 

8. част «Паркоустройство и 

благоустройство»-Емил Николов 

Галев; 

9. част „ПБ“- Иван Кирилов Бачев; 

10. част „ПБЗ“- Кирил Стоянов 

Михайлов 

1. Когато услугите по обособена 

позиция(ОП) 1 ще се извършват от 

консултант, участникът трябва да 

приложи: заверено копие от 

удостоверение за извършване на дейности 

по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, придружено 

със Списъка, неразделна част от 

Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени.  

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 9);  

 

списък - декларация за предложените 

експерти за изпълнение на поръчката  

(Образец 9);  

1. удостов.№00386 от КАБ 

2. удостов.№01885 КИИП;  

3. удостов.№06467 КИИП; 

4. удостов.№003058 КИИП; 

5. удостов.№09959 КИИП; 

6. удостов.№09959 КИИП; 

7. удостов.№00824 КИИП; 

8.удостов.№03892 КАБ; 

9. удостов. №41229 КИИП; 

10. удостов.№01885 КИИП; 

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: за 

ОП 2– проектиране на сгради 

Сертификат по ISO 9001:2008 с 

обхват включващ „Проектант“ 

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. 

Сертификат по ISO 9001:2008 

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  

 

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

бр. 
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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. 

НП 

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. 

Платжно нареждане 

3.1.1.9 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- 1 бр. Участникът ще 

използва под- изпълнител Ситиарх 

ЕООД  

3.1.10 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец (в оригинал) Декларация- 1 бр. 

3.1.11 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. 

3.1.12 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- 2 бр. 

3.1.13 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договора – по образец (в оригинал) Декларация- 2 бр. 

 

 

Участник с пореден №5 ДММ Дизайн ЕООД, гр.Плевен 

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 

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

ОП №2 - 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 изработване на 

инвестиционни технически или работни проекти 

за изграждане и/или реконструкция и/или 

основен ремонт и/или обновяване на  жилищни, 

смесени сгради и/или сгради за обществено 

обслужване).- 2 бр. 

 

1. Изготване на технически 

проекти за обекти общинска 

собственост на община Исперих. 

2. Изготвяне на обследване за 

енергийна ефективност, технически 

проект и комплексен доклад за 

оценка на съответствието на 

инвестиционния проект със 

съществените изисквания към 

строежите за обект общинска 

собственост на община Исперих- 

гимназия „Васил Левски“. 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка  

Доказателство за извършената  услуга. 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка  

 

1. Референция от община Исперих; 

2. Референция №К-1171/18.07.2014 от 

община Исперих 
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Участникът следва да разполага със следните 

технически лица -  екип от проектанти, за 

изпълнение на поръчката - по част 

„Архитектура», част «Конструкции», част «ВиК», 

част «Електроинсталации», част «Отопление, 

вентилация и климатизация», част «Енергийна 

ефективност, топлосъхранение и икономия на 

енергия», част «Геодезия», част 

«Паркоустройство и благоустройство», част 

«ПБ», част «ПБЗ», притежаващи  пълна 

проектантска правоспособност по ЗКАИИП, 

респ. призната професионална квалификация по 

реда на Закона за признаване на професионални 

квалификация по реда на Закона за признаване 

на професионални квалификации за 

чуждестранни лица 

 

Проектант със следният екип: 

1. част „Архитектура»-Светослав 

Борисов Герганов 

2. част «Конструкции»-Анелия 

Цонкова Петрова 

3. част «ВиК»-Виолета Стефанова 

Христова 

4. част «Електроинсталации»- Митко 

Николов Симеонов 

5. част «Отопление, вентилация и 

климатизация»-Нели Василева 

Батолска 

6. част «Енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на 

енергия»-Нели Василева Батолска 

7. част «Геодезия» - Валентин 

Любомиров Русанов; 

8. част «Паркоустройство и 

благоустройство» -Деница 

Маринчева Топчиева 

9. част «ПБ»-Анелия Цонкова 

Петрова; 

10. част «ПБЗ»-Деница Маринчева 

Топчиева 

1. Когато услугите по обособена 

позиция(ОП) 1 ще се извършват от 

консултант, участникът трябва да 

приложи: заверено копие от 

удостоверение за извършване на дейности 

по чл. 166, ал.1 т.1 от ЗУТ, придружено 

със Списъка, неразделна част от 

Удостоверението, съдържащ 

правоспособните физически лица, и 

задължително лица, упражняващи 

технически контрол по част 

„Конструктивна“, които отговарят на 

изискванията по чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, а 

за чуждестранните лица еквивалентен 

документ, издаден от държавата, в която 

са установени.  

2. Когато услугите по обособена позиция 

1 ще се извършват от проектанти, 

участникът трябва да представи списък - 

декларация за предложените експерти за 

изпълнение на поръчката  (Образец 9);  

 

списък - декларация за предложените 

експерти за изпълнение на поръчката  

(Образец 9);  

1. удостов.№00177 от КАБ 

2. удостов.№03002 КИИП;  

3. удостов.№03084 КИИП; 

4. удостов.№03068 КИИП; 

5. удостов.№03118 КИИП; 

6. удостов.№03118 КИИП; 

7.удостов.№03309 КИИП; 

8. удостов.№04137 КАБ 

9. удостов.№03002 КИИП; 

10. удостов.№04137 КАБ 

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: за 

ОП 2– проектиране на сгради 

Сертификат по ISO 9001:2008 с 

обхват включващ „Проектант“ 

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. 

Сертификат по ISO 9001:2008 

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  

 

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

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. 
Платжно нареждане 

3.1.1.9 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) 

Неприложимо 

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

3.1.11 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 

3.1.12 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 

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

 

 

 

 

Участник с пореден №6 ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО „ДОС“ гр.Гоце Делчев 

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 

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

ОП №2 - 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 изработване на 

инвестиционни технически или работни проекти 

за изграждане и/или реконструкция и/или 

основен ремонт и/или обновяване на  жилищни, 

смесени сгради и/или сгради за обществено 

обслужване).- 2 бр. 

 

1. „Инженеринг за обновяване 

на образователната инфраструктура 

в Община Гоце Делчев” 

2.  „Къща за гости, 

м.”Еловица”, с.Мусомища – РП 

всички части. 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка  

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка – 2 бр.  

 

1. Удостоверение изх.№ 70-00-

999/18.12.2014г. от Община Гоце 

Делчев; 

2. Удостоверение от 17.12.2014г. от 

Вангелия Кюпчева, с.Ново Лески; 



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 

11 

Участникът следва да разполага със следните 

технически лица -  екип от проектанти, за 

изпълнение на поръчката - по част 

„Архитектура», част «Конструкции», част «ВиК», 

част «Електроинсталации», част «Отопление, 

вентилация и климатизация», част «Енергийна 

ефективност, топлосъхранение и икономия на 

енергия», част «Геодезия», част 

«Паркоустройство и благоустройство», част 

«ПБ», част «ПБЗ», притежаващи  пълна 

проектантска правоспособност по ЗКАИИП, 

респ. призната професионална квалификация по 

реда на Закона за признаване на професионални 

квалификация по реда на Закона за признаване 

на професионални квалификации за 

чуждестранни лица 

1. част „Архитектура» - арх.Зорка 

Кърсердарева; 

2. част «Конструкции» - инж.Иван 

Илиев  

3. част «ВиК» - инж.Любен 

Сарандев; 

4. част «Електроинсталации» - 

инж.Катя Цуцуманова; 

5. част «Отопление, вентилация и 

климатизация» - инж.Стоян Попов; 

6. част «Енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на 

енергия» - инж. Боян Младенов; 

7. част «Геодезия» - инж. Илия 

Ангелов; 

8. част «Паркоустройство и 

благоустройство» - ланд.арх.Бистра 

Василева; 

9. част «Пожарна Безопасност» - 

инж. Катя Кърсердарева-Шербетова 

10. част „ПБЗ” - Участникът не е 

предложил експерт по част „План 

за безопасност и здраве, съобразно 

изискванията на Възложителя; 

Списък - декларация за предложените 

експерти за изпълнение на поръчката 

(Образец 9); 

Списък - декларация за предложените 

експерти за изпълнение на поръчката  

(Образец 9) – 1 бр.;  

1. Удостоверение № 03421 от КАБ; 

2. Удостоверение № 07668 от КИИП; 

3.Удостоверение № 06843 от КИИП; 

4. Удостоверение № 06821 от КИИП; 

5. Удостоверение №  41075от КИИП; 

6. Удостоверение №  01981 от КИИП; 

7. Удостоверение № 05610 от КИИП; 

8. Удостоверение №  04366 от КАБ; 

9. Удостоверение № № 01682 от 

КИИП; 

 

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: за 

за ОП 2– проектиране на сгради 

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. 

Сертификат рег.№ BG025-QC-EC-SC 

по ISO 9001:2008 обхват: проектиране 

и др. – Приложен в Плик 1 за ОП 1. 

 

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. 
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3.1.1.3. Представяне на участника 

Декларация за регистрация по Закона 

за търговския регистър - 1 бр. за 

„СОЛАРВАТ” ЕООД; 

Декларация за регистрация по Закона 

за търговския регистър - 1 бр. за 

„ШЕРБЕТОВ-М” ООД; 

Декларация за регистрация по Закона 

за търговския регистър - 1 бр. за 

„БОАЛ” ООД – подизпълнител – в 

плик 1 на ОП 1; 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП-

3 бр.  

За подизпълнителя в Плик 1 на 

ОП1 

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; 

Да. В плик 1 за ОП 1 

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 

3.1.1.9 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 по чл. 56, ал. 1, т. 8 от 

ЗОП – 1 бр. 

Ще ползва подизпълнител. 

3.1.10 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по Образец (в оригинал) Да. В плик 1 за ОП 1 

3.1.11 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,. 
Декларации – 4 бр. 

3.1.12 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 – 1бр.   

3.1.13 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията в проекта на договора – по образец (в оригинал) Декларация – 1бр.   
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Участник с пореден №7 Обединение „Синко-Кодас Инженеринг“, 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 

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

ОП №2 - 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 изработване на 

инвестиционни технически или работни проекти 

за изграждане и/или реконструкция и/или 

основен ремонт и/или обновяване на жилищни, 

смесени сгради и/или сгради за обществено 

обслужване).- 2 бр. 

 

1. „Цялостно проектиране по 

всички части на Пристройка на два 

етажа за четири групи към ОДЗ №61, 

район Слатина, гр.София” 

2.  „Цялостно проектиране по 

всички части на Разширение на 

Детска градина в с.Горни Богров, 

район Кремиковци, гр.София”. 

Списък на услугите, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената 

поръчка  

Доказателство за извършената  услуга 

Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на 

обществената поръчка: 

 

1. Референция изх.№ 26-00-2115 

от 28.08.2014г. от Столична община, 

район Слатина; 

2. Референция изх.№ 2600-

710/25.08.2014г. от Столична община, 

Район Кремиковци; 
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Участникът следва да разполага със следните 

технически лица -  екип от проектанти, за 

изпълнение на поръчката - по част 

„Архитектура», част «Конструкции», част «ВиК», 

част «Електроинсталации», част «Отопление, 

вентилация и климатизация», част «Енергийна 

ефективност, топлосъхранение и икономия на 

енергия», част «Геодезия», част 

«Паркоустройство и благоустройство», част 

«ПБ», част «ПБЗ», притежаващи  пълна 

проектантска правоспособност по ЗКАИИП, 

респ. призната професионална квалификация по 

реда на Закона за признаване на професионални 

квалификация по реда на Закона за признаване 

на професионални квалификации за 

чуждестранни лица 

1. Част „Архитектура” – арх.Башир 

Абдуладжалил Номан Ал-Адими; 

2. Част „Конструкции” – инж.Лазар 

Друнчилов   

3. Част „ВиК“ – инж.Стефвка 

Владимирова  

4. Част „Електроинсталации” – 

инж.Венцислав Кичков 

5. Част „Отопление,вентилация и 

климатизация” – инж.Даниел Вълев; 

6. част «Енергийна ефективност, 

топлосъхранение и икономия на 

енергия» - инж.Димитър Пенев 

7. част «Геодезия» - инж.Камен 

Златарев; 

8. част «Паркоустройство и 

благоустройство» - ланд.арх.Ивайло 

Гогов; 

9. част «Пожарна Безопасност» - 

инж.Лозю Лозев;  

10. част «ПБЗ» -  инж.Иван Алексиев 

Списък - декларация за предложените 

експерти за изпълнение на поръчката 

(Образец 9); 

списък - декларация за предложените 

експерти за изпълнение на поръчката  

(Образец 9);  

1. Удостовение за ППП №01257 от 

КАБ; 

2. Удостоверение № 41678 от КИИП; 

3. Удостоверение № 09774 от КИИП 

4. Удостоверение № 03386 от КИИП; 

5. Удостоверение № 10840 от КИИП; 

6. Удостоверение №  41078 от КИИП; 

7. Удостоверение № 06414 от КИИП; 

8. Удостоверение № 03883 от КАБ; 

9. Удостоверение № 41902 от КИИП; 

10. Удостоверение № 13322 от КИИП 

и Удостоверение №221 от 04.06.2012г. 

за координатор по безопасност и 

здраве; 

 

 

 

 

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: за 

за ОП 2– проектиране на сгради 

Сертификат по ISO 9001:2008 с 

обхват включващ „Проектиране на 

сгради” 

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. 

Сертификат №8171С от 25.08.2014г. 

по ISO 9001:2008/ БДС EN ISO 

9001:2008; 

 

 

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. 
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3.1.1.3. Представяне на участника 

Декларация за регистрация по Закона 

за търговския регистър за „СИНКО 

ИНЖЕНЕРИНГ” АД и удостоверение 

изх.№20130701164025/01.07.2013г. 

 

Декларация за регистрация по Закона 

за търговския регистър за „КОДАС 

КОНСУЛТИНГ” ЕООД и съдебно 

решение от 12.11.2007г. 

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; 

Да. Споразумение за сдружение от 

15.12.2014г. 

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 

3.1.1.9 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 по чл. 56, ал. 1, т. 8 от 

ЗОП. Няма да ползва подизпълнители. 

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

3.1.11 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,. 
Декларации - 2 бр. 

3.1.12 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 – 1 бр. 

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

 

 

 

 Председател: Мариана Устаилиева /подпис/ 

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

3. ланд. арх. Никола Попкостадинов /подпис/ 4. Асан Имамов /подпис/ 
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