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Приложение №1 

към Протокол №2 

 

 

Условия за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на потенциални изпълнители за сключване 

на рамково спорзумение за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР): Ремонт на уличната мрежа и общинската пътна мрежа на 

територията на Община Гоце Делчев”, открита с решение №395/28.04.2015 г. на кмета на общината, идентификационен номер 

ГД/2015/ОПОП/С/17, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2015-0007, дата на публикуване на обявлението в 

РОП – 28.04.2015 г 

ІІІ.2.1) Изисквания към участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри и раздел ІІІ 2.3.) 

Технически възможности от обявлението  

 

Участник с пореден № 1  „ПИРИНСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД гр. Благоевград 

ІІІ.2.1) Изисквания към участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри от обявлението 

Изискани документи Представени от участника Нередовност, вкл. фактическа грешка 

   

13.1. представяне на участника (Приложение №1), което 

включва: 
Да  Не са установени 

13.1.1.посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от 

ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, 

за кореспонденция при провеждането на процедурата;  

Да, посочен ЕИК, срок на валидност на офертата 

90 календарни дни 
Не са установени 

13.1.2. 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, и 

предвидените подизпълнители 

Неприложимо  Неприложимо 

13.1.3. декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение №3), Декларация от представляващите участника Не са установени 
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13.1.4. доказателства за упражняване на професионална дейност 

по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП – декларация или копие от 

удостоверение за регистрация в Централния професионален 

регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на 

строителите за изпълнение на строежи, която да му позволява 

извършването на строителните работи, предмет на настоящата 

поръчка именно: Втора група - строежи от транспортната 

инфраструктура, минимум Трета категория или еквивалентен 

професионален регистър в държавата, в която е установен. 

Да, копие от удостоверение № II-TV 003316 от 

КСБ с талон № II-TV 02 с валидност до 30.09.2015 

г. за втора група, строежи от първа до четвърта 

категория 

Не са установени 

13.2. 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 Неприложимо 

13.4. декларация за липса на свързаност с друг участник или 

кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса 

на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложение №5) 

Декларация от представляващия участника  Не са установени 

13.5. техническо предложение за изпълнение на поръчката 

(Приложение №6), включващо и срок за изпълнение, към което, 

ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 

(Приложение №7). 

Да, техническо предложение, 

Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Приложение 

№7) - неприложима 

Не са установени 

13.6. декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

(Приложение №8) 
Неприложимо Неприложимо 

13.7. ценово предложение (Приложение №9), като се прилагат и 

анализи за формиране на единичните цени; 
Да, плик № 3 Неприложимо 

13.8. 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 от ЗОП (Приложение №10); 

Декларация от представляващия участника Не са установени 

13.9. декларация за приемане на условията в проекта на Рамково 

споразумение (Приложение №11); 
Декларация от представляващия участника Не са установени 

13.10. списък на документите и информацията, съдържащи се в 

офертата, подписан от участника 
Да, списък Приложение №2 Не са установени 

ІІІ 2.3.) Технически възможности от обявлението 

Минимални изисквания Данни на участника, несъответствия Изискуеми документи и информация 

Представени документи от 

участника, нередовност, 

вкл. фактическа грешка 
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9.2. Участникът трябва да е 

изпълнил през последните 5 

години, считано от датата на 

подаване на офертата, най малко 

3000 кв.м строителство, което е 

еднакво или сходно с предмета на 

поръчката. 

Под строителство, еднакво или 

сходно с предмета на поръчката се 

разбира: изграждане и/или ремонт, 

и/ или реконструкция, и/или 

рехабилитация на пътища и улици  

1. „Рехабилитация на улици и изграждане 

на велоалеи“ обект „Рехабилитация на бул. 

„Пейо Яворов“ и нова велоалея в гр. 

Благоевград /изпълнение на земни, пътни и 

асфалтови работи/ 

2. „Рехабилитация на улици и изграждане 

на велоалеи“ обект „Реконструкция на ул. 

„Славянска“ в гр. Благоевград /изпълнение 

на земни, пътни и асфалтови работи/ 

 Изпълнени СМР: 

Престъргване и профилиране на 

съществуваща асфалтобетонова настилка – 

4264,00 м2; направа на първи битумен 

разлив за връзка с различна ширина – 

2928,00 м2. 

Участникът е изпълнил строителство, 

еднакво или сходно с предмета на 

поръчката над изисквания обем от 3000 

кв.м. 

 

9.2.1. Участникът представя списък на 

строителството, изпълнено през последните 5 

години, считано от датата на подаване на 

офертата, а за строителство, което е еднакво или 

сходно с предмета на поръчката, и:  

1. посочване на публичните регистри, в които се 

съдържа информация за актовете за въвеждане 

на строежите в експлоатация, която информация 

включва данни за компетентните органи, които 

са издали тези актове, стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото и 

вида на строителството, или  

2. удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и 

обема на строителството, както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания; удостоверенията съдържат и дата и 

подпис на издателя и данни за контакт, или  

3. копия на документи, удостоверяващи 

изпълнението, вида и обема на изпълнените 

строителни дейности. 

Списък по чл.51, ал.1, т. 2 

ЗОП; 

 

1. Удостоверение за добро 

изпълнение на строителство 

№ П-03-1361/03.11.2014 г. от 

община Благоевград  

2. Удостоверение за добро 

изпълнение на строителство 

№ П-03-1361/03.11.2014 г. от 

община Благоевград  

 

 

9.3. Да има внедрена Система за 

управление на качеството по ISO 

9001:2008 с обхват строителни и 

монтажни работи или еквивалент. 

Участникът има внедрена Система за 

управление, която е оценена и 

сертифицирана съгласно изискванията на 

ISO 9001:2008 за дейностите: Строителство 

и ремонт на инфраструктурни обекти. СМР. 

Производство на асфалтови смеси. 

Производство на инертни материали. 

Сертификатът трябва да е издаден от 

независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от 

Изпълнителна агенция „Българска служба за 

акредитация" или от друг национален орган за 

акредитация, който е страна по Многостранното 

споразумение за взаимно признаване на 

Европейската организация за акредитация, за 

съответната област или да отговарят на 

изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 

2 от Закона за националната акредитация на 

органи за оценяване на съответствието. 

Участникът може да представи еквивалентен 

сертификат, издаден от органи, установени в 

други държави членки или еквивалентни мерки 

за осигуряване на качеството.  

Копие на Сертификат 

BG166/ 07.QMS за внедрена 

Система за управление на 

качеството по ISO 

9001:2008, издаден от Global 

Certification Serviced (EFQM 

Member) 
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Участник с пореден № 2 „А-СТРОЙ” ЕООД с. Абланица 

ІІІ.2.1) Изисквания към участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри от обявлението 

Изискани документи Представени от участника Нередовност, вкл. фактическа грешка 

   

13.1. представяне на участника (Приложение №1), което 

включва: 
Да  Не са установени 

13.1.1.посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от 

ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, 

за кореспонденция при провеждането на процедурата;  

Да, посочен ЕИК, срок на валидност на офертата 

90 календарни дни 
Не са установени 

13.1.2. 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, и 

предвидените подизпълнители 

Неприложимо  Неприложимо 

13.1.3. декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение №3), Да, Декларация от представляващия участника Не са установени 

13.1.4. доказателства за упражняване на професионална дейност 

по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП – декларация или копие от 

удостоверение за регистрация в Централния професионален 

регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на 

строителите за изпълнение на строежи, която да му позволява 

извършването на строителните работи, предмет на настоящата 

поръчка именно: Втора група - строежи от транспортната 

инфраструктура, минимум Трета категория или еквивалентен 

професионален регистър в държавата, в която е установен. 

Да, копие от удостоверение № II-TV 002110 от 

КСБ и талон № II-TV 05 с валидност до 30.09.2015 

г., Втора група, строежи от първа до четвърта 

категория 

Не са установени 

13.2. 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 Неприложимо 

13.4. декларация за липса на свързаност с друг участник или 

кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса 

на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложение №5) 

Да, Декларация от передставлявящия участика  Не са установени 
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13.5. техническо предложение за изпълнение на поръчката 

(Приложение №6), включващо и срок за изпълнение, към което, 

ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 

(Приложение №7). 

Да, техническо предложениеза  изпълнение на 

поръчката 

Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Приложение 

№7) - неприложима 

Не са установени 

13.6. декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

(Приложение №8) 
Неприложимо Неприложимо 

13.7. ценово предложение (Приложение №9), като се прилагат и 

анализи за формиране на единичните цени; 
Да, плик № 3 Неприложимо 

13.8. 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 от ЗОП (Приложение №10); 

Да, Декларация от представляващия участника Не са установени 

13.9. декларация за приемане на условията в проекта на Рамково 

споразумение (Приложение №11); 
Да, Декларация от представляващия участника Не са установени 

13.10. списък на документите и информацията, съдържащи се в 

офертата, подписан от участника 
Да, списък по Приложение №2 Не са установени 

ІІІ 2.3.) Технически възможности от обявлението 

Минимални изисквания Данни на участника, несъответствия Изискуеми документи и информация 

Представени документи 

от участника, 

нередовности, вкл. 

фактическа грешка 

9.2. Участникът трябва да е 

изпълнил през последните 5 

години, считано от датата на 

подаване на офертата, най 

малко 3000 кв.м 

строителство, което е 

еднакво или сходно с 

предмета на поръчката. 

Под строителство, еднакво 

или сходно с предмета на 

поръчката се разбира: 

изграждане и/или ремонт, и/ 

или реконструкция, и/или 

рехабилитация на пътища и 

улици  

1. „Рехабилитация и реконструкция на улица 

о.т.158, о.т. 160, о.т. 162, о.т. 142 и о.т. 28 по 

плана на град Хаджидимово и от о.т. 16 до 

о.т. 45 по плана на село Абланица и 

рехабилитация на градски парк в гр. 

Хаджидимово, общ. Хаджидимово“ вид: 

благоустрояване на улици, видове СМР: 

изкоп, насип на трошен камък, валиране, 

подравняване, полагане първи и втори пласт 

асфалтова смес, полагане на бордюри и 

тротоарни плочи. 

Обем: Неплътен асфалтобетон с дебелина 4 

см – 2 474 м2.  

Асфалтобетонова смес за долен пласт за 4 см 

слой – 1 920 м2 

Участникът е изпълнил строителство, 

еднакво или сходно с предмета на поръчката, 

над изисквания обем от 3000 кв.м. 

9.2.1. Участникът представя списък на строителството, 

изпълнено през последните 5 години, считано от датата 

на подаване на офертата, а за строителство, което е 

еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:  

1. посочване на публичните регистри, в които се съдържа 

информация за актовете за въвеждане на строежите в 

експлоатация, която информация включва данни за 

компетентните органи, които са издали тези актове, 

стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото и вида на строителството, или  

2. удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 

стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, 

както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис 

на издателя и данни за контакт, или  

3. копия на документи, удостоверяващи изпълнението, 

вида и обема на изпълнените строителни дейности; 

Списък по чл.51, ал.1, т. 

2 ЗОП; 

 

1. Референция с 

изх.№53-00-25/ 

11.03.2014 г. от община 

Хаджидимово с посочен 

обем на изпълненото 

строителство. 
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9.3. Да има внедрена Система 

за управление на качеството 

по ISO 9001:2008 с обхват 

строителни и монтажни 

работи или еквивалент. 

Участникът е оценен и регистриран като 

способен да контролира качеството на 

стоките или услугите, които предоставя. 

Регистрацията е по ISO 9001:2008 и покрива 

строителство на сгради и пътища, 

строителство, ремонт и поддръжка на 

водопроводни и канализационни мрежи, 

производство и продажба на бетонови 

изделия и асфалтови смеси, отдаване под 

наем на строително оборудване и продажба 

на строителни материали и петролни 

продукти. 

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, 

които са акредитирани по съответната серия европейски 

стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба 

за акредитация" или от друг национален орган за 

акредитация, който е страна по Многостранното 

споразумение за взаимно признаване на Европейската 

организация за акредитация, за съответната област или 

да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 

5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на 

органи за оценяване на съответствието. Участникът може 

да представи еквивалентен сертификат, издаден от 

органи, установени в други държави членки или 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.  

Копие на Сертификат по 

ISO 9001:2008, издадено 

от TQCS international 

Pty Ltd. 

 

 

 

 

Участник с пореден № 3 „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. София 

ІІІ.2.1) Изисквания към участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри от обявлението 

Изискани документи Представени от участника Нередовност, вкл. фактическа грешка 

   

13.1. представяне на участника (Приложение №1), което 

включва: 
Да  Не са установени 

13.1.1.посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от 

ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, 

за кореспонденция при провеждането на процедурата;  

Да, посочен ЕИК, срок на валидност на офертата 

90 календарни дни 
Не са установени 

13.1.2. 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, и 

предвидените подизпълнители 

Неприложимо  Неприложимо 

13.1.3. декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение №3), 
Да, Декларации от представляващите участника 

– 2 броя 
Не са установени 
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13.1.4. доказателства за упражняване на професионална дейност 

по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП – декларация или копие от 

удостоверение за регистрация в Централния професионален 

регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на 

строителите за изпълнение на строежи, която да му позволява 

извършването на строителните работи, предмет на настоящата 

поръчка именно: Втора група - строежи от транспортната 

инфраструктура, минимум Трета категория или еквивалентен 

професионален регистър в държавата, в която е установен. 

Да, копие от удостоверение № II-TV 003733 от 

КСБ и талон № II-TV 02 с валидност до 

30.09.2015г., Втора група, строежи от първа до 

четвърта категория 

Не са установени 

13.2. 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 Неприложимо 

13.4. декларация за липса на свързаност с друг участник или 

кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса 

на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложение №5) 

Да, Декларации от представляващия участника – 

2 броя   
Не са установени 

13.5. техническо предложение за изпълнение на поръчката 

(Приложение №6), включващо и срок за изпълнение, към което, 

ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 

(Приложение №7). 

Да, техническо предложениеза  изпълнение на 

поръчката 

Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Приложение 

№7) - неприложима 

Не са установени 

13.6. декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

(Приложение №8) 
Неприложимо Неприложимо 

13.7. ценово предложение (Приложение №9), като се прилагат и 

анализи за формиране на единичните цени; 
Да, плик № 3 Неприложимо 

13.8. 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 от ЗОП (Приложение №10); 

Да, Декларация – 1 брой  Не са установени 

13.9. декларация за приемане на условията в проекта на Рамково 

споразумение (Приложение №11); 
Да, Декларация – 1 брой Не са установени 

13.10. списък на документите и информацията, съдържащи се в 

офертата, подписан от участника 
Да, списък по Приложение №2 Не са установени 

ІІІ 2.3.) Технически възможности от обявлението 

Минимални изисквания Данни на участника, несъответствия Изискуеми документи и информация 

Представени документи от 

участника, нередовност, 

вкл. фактическа грешка 
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9.2. Участникът трябва да е 

изпълнил през последните 5 

години, считано от датата на 

подаване на офертата, най 

малко 3000 кв.м строителство, 

което е еднакво или сходно с 

предмета на поръчката. 

Под строителство, еднакво или 

сходно с предмета на поръчката 

се разбира: изграждане и/или 

ремонт, и/ или реконструкция, 

и/или рехабилитация на пътища 

и улици  

1. Договор № 36 от 19.07.2013 г. 

„Доизграждане/рехабилитация на градски 

парк и улична мрежа в град Бобов дол“ За 

обособена позиция 2: Изграждане на 186 м от 

ул. „Митко Палаузов“, кв. „Христо Ботев“ о.т. 

355-357-358; Изграждане на 551.74 м от ул.  

„Цар Симеон“ о.т.210-323-324-325-326-327-

328-329-329б-331б,418; Изграждане на 130 м 

от ул. „Александър Стамболийски“ о.т. 373-

374-360 

2. Договор за строителство рег.№ 041-

14Д/19.05.2014г. „Реконструкция и 

благоустрояване на ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий“- гр. Костенец – реконструкция на 

съществуващи ревизионии и дъждоприемни 

шахти, тротоари, бордюри, полагане на 

асфалтова настилка. 

Обем: реконструкция на 3 улици в гр. Бобов 

дол с обща дължина  867,74 м; 

Реконструкция на ул. „Св.Св. Кирил и 

Методий“ в гр. Костенец – 3192 м2 

Участникът е изпълнил строителство, еднакво 

или скохдно с предмета на поръчката, над 

изисквания от възложителя обем от 3000 кв.м. 

9.2.1. Участникът представя списък на 

строителството, изпълнено през последните 5 

години, считано от датата на подаване на 

офертата, а за строителство, което е еднакво или 

сходно с предмета на поръчката, и:  

1. посочване на публичните регистри, в които се 

съдържа информация за актовете за въвеждане 

на строежите в експлоатация, която информация 

включва данни за компетентните органи, които 

са издали тези актове, стойността, датата, на 

която е приключило изпълнението, мястото и 

вида на строителството, или  

2. удостоверения за добро изпълнение, които 

съдържат стойността, датата, на която е 

приключило изпълнението, мястото, вида и 

обема на строителството, както и дали е 

изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания; удостоверенията съдържат и дата и 

подпис на издателя и данни за контакт, или  

3. копия на документи, удостоверяващи 

изпълнението, вида и обема на изпълнените 

строителни дейности; 

Списък по чл.51, ал.1, т. 2 

ЗОП; 

 

1. Референция от община 

Бобов дол с посочени 

стойност, дата, на която е 

приключило изпълнението 

мястото, вида и обема на 

строителството, както и дали 

е изпълнено в съответствие с 

нормативните изисквания и 

обем на изпълненото 

строителство. 

Констативен акт /Образец 

15/: от 06.06.2014 г. ул. 

Митко Палаузов, 06.06.2014 

г. ул. Цар Симеон, от 

06.06.2014 г. ул. Александър 

Стамболийски, от 24.09.2014 

г. ул. Св. Св. Кирил Методий 

гр. Костенец 

 

 

9.3. Да има внедрена Система за 

управление на качеството по 

ISO 9001:2008 с обхват 

строителни и монтажни работи 

или еквивалент. 

Участникът притежава Сертификат за Система 

за управление на качеството по 

ISO 9001:2008 със следния обхват: 

строителство, инженеринг на нови и 

реконструкция и ремонт на съществуващи 

обекти от високо строителство и прилежащата 

им инфраструктура, транспортна и енергийна 

инфраструктура, благоустройствена 

инфраструктура, хидротехническо 

строителство, опазване на околната среда. 

 

 

 

Сертификатът трябва да е издаден от 

независими лица, които са акредитирани по 

съответната серия европейски стандарти от 

Изпълнителна агенция „Българска служба за 

акредитация" или от друг национален орган за 

акредитация, който е страна по Многостранното 

споразумение за взаимно признаване на 

Европейската организация за акредитация, за 

съответната област или да отговарят на 

изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 

2 от Закона за националната акредитация на 

органи за оценяване на съответствието. 

Участникът може да представи еквивалентен 

сертификат, издаден от органи, установени в 

други държави членки или еквивалентни мерки 

за осигуряване на качеството.  

Копие на Сертификат № 

Q350313/ 21.05.2013г. 

валиден до 20.05.2016 г. по 

ISO 9001:2008, издадено от 

ICR Bulgaria ltd. 
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Участник с пореден №4 „ФАРМВИЛ” ЕАД гр. София 

ІІІ.2.1) Изисквания към участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри от обявлението 

Изискани документи Представени от участника Нередовност, вкл. фактическа грешка 

   

13.1. представяне на участника (Приложение №1), което 

включва: 
Да  Не са установени 

13.1.1.посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от 

ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, 

за кореспонденция при провеждането на процедурата;  

Да, посочен ЕИК, Удостоверение изх.№ 

20150522162402/ 22.05.2015г., срок на валидност 

на офертата 90 календарни дни 

Не са установени 

13.1.2. 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, и 

предвидените подизпълнители 

Неприложимо  Неприложимо 

13.1.3. декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение №3), Да, Декларация – 1 брой Не са установени 

13.1.4. доказателства за упражняване на професионална дейност 

по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП – декларация или копие от 

удостоверение за регистрация в Централния професионален 

регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на 

строителите за изпълнение на строежи, която да му позволява 

извършването на строителните работи, предмет на настоящата 

поръчка именно: Втора група - строежи от транспортната 

инфраструктура, минимум Трета категория или еквивалентен 

професионален регистър в държавата, в която е установен. 

Да, копие от удостоверение № II-TV 003818 от 

КСБ и талон № II-TV 01, валиден до 30.09.2015г., 

Втора категориа, строежи от трета и четвърта 

категория 

Не са установени 

13.2. 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 Неприложимо 

13.4. декларация за липса на свързаност с друг участник или 

кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса 

на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложение №5) 

Да, Декларация – 1 брой   Не са установени 
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13.5. техническо предложение за изпълнение на поръчката 

(Приложение №6), включващо и срок за изпълнение, към което, 

ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 

(Приложение №7). 

Да, техническо предложениеза  изпълнение на 

поръчката, Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 

(Приложение №7) - неприложима 

Не са установени 

13.6. декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

(Приложение №8) 
Неприложимо Неприложимо 

13.7. ценово предложение (Приложение №9), като се прилагат и 

анализи за формиране на единичните цени; 
Да, плик № 3 Неприложимо 

13.8. 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 от ЗОП (Приложение №10); 

Да, Декларация – 1 брой  Не са установени 

13.9. декларация за приемане на условията в проекта на Рамково 

споразумение (Приложение №11); 
Да, Декларация – 1 брой Не са установени 

13.10. списък на документите и информацията, съдържащи се в 

офертата, подписан от участника 
Да, списък по Приложение №2 Не са установени 

ІІІ 2.3.) Технически възможности от обявлението 

Минимални изисквания 
Данни на участника, 

несъответствия 
Изискуеми документи и информация 

Представени документи от участника, 

нередовност, вкл. фактическа грешка 

9.2. Участникът трябва да е 

изпълнил през последните 5 

години, считано от датата 

на подаване на офертата, 

най малко 3000 кв.м 

строителство, което е 

еднакво или сходно с 

предмета на поръчката. 

Под строителство, еднакво 

или сходно с предмета на 

поръчката се разбира: 

изграждане и/или ремонт, 

и/ или реконструкция, 

и/или рехабилитация на 

пътища и улици  

1. Транзитни пътища –V 

– Лот 22 А, Път II-84 

„Юндола – Разлог“ 

(Участък 1 от км 54 + 390 

до км 107 + 114) и Път II-

19 „Разлог – Банско – 

Гоце Делчев – Садово“ 

(Участък 2 от км 36 +  

570 до км 53 + 761,30. 

Участък 3 от км 53 + 

761,30 до км 74 + 038.59, 

Участък 4 от км 74 + 

038.59 до км 93 + 670.71) 

 

 

9.2.1. Участникът представя списък на строителството, 

изпълнено през последните 5 години, считано от датата 

на подаване на офертата, а за строителство, което е 

еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:  

1. посочване на публичните регистри, в които се 

съдържа информация за актовете за въвеждане на 

строежите в експлоатация, която информация включва 

данни за компетентните органи, които са издали тези 

актове, стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото и вида на строителството, или  

2. удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 

стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема на 

строителството, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания; 

удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя 

и данни за контакт, или  

3. копия на документи, удостоверяващи изпълнението, 

вида и обема на изпълнените строителни дейности; 

Списък по чл.51, ал.1, т. 2 ЗОП; 

 

1. Референция  с изх.№ TRP 05/ L 22A_E/420 

от МОТТ Макдоналд Лтд в качеството си на 

консултант и инженер по договор към 

Агенция „Пътна инфраструктура“. 

 

В референцията не се съдържа информация за 

обема на изпълненото строителство. 

При проверка на данните за участника в 

Централния професионален регистър на 

строителя, в раздел ІV. “Производствен опит“ 

няма данни за обема на изпълненото строи-

телство, с оглед на което комисията не може 

да прецени съответствието на опита на 

участника с изисквания, поставени от 

възложителя – изпълнени най малко 3000 кв.м. 

строителство, което е еднакво или сходно с 

предмета на поръчката. 
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9.3. Да има внедрена 

Система за управление на 

качеството по ISO 

9001:2008 с обхват 

строителни и монтажни 

работи или еквивалент. 

Не са посочени. 

 

 

 

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, 

които са акредитирани по съответната серия 

европейски стандарти от Изпълнителна агенция 

„Българска служба за акредитация" или от друг 

национален орган за акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване 

на Европейската организация за акредитация, за 

съответната област или да отговарят на изискванията за 

признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за 

националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. Участникът може да представи 

еквивалентен сертификат, издаден от органи, 

установени в други държави членки или еквивалентни 

мерки за осигуряване на качеството.  

Не е представено копие от сертификат за 

въведена Система за управление на качеството 

по ISO 9001:2008 с обхват строителни и 

монтажни работи или еквивалентен.  

 

 

 

 

Участник с пореден № 5 „БКС” ЕООД, гр. Гоце Делчев 

ІІІ.2.1) Изисквания към участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри от обявлението 

Изискани документи Представени от участника Нередовност, вкл. фактическа грешка 

   

13.1. представяне на участника (Приложение №1), което 

включва: 
Да  Не са установени 

13.1.1.посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от 

ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, 

за кореспонденция при провеждането на процедурата;  

Да, посочен ЕИК, Удостоверение изх.№ 

20150323144938/23.03.2015г., срок на валидност на 

офертата 90 календарни дни 

Не са установени 

13.1.2. 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, и 

предвидените подизпълнители 

Неприложимо  Неприложимо 
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13.1.3. декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение №3), 
Да, Декларация от представляващия участника – 

1 брой 

В представената декларация по чл. 47, 

ал. 9 от ЗОП, в точки 1, 4, 7 и 9 от 

декларацията не са отбелязани 

обстоятелствата, които се отнасят за 

конкретния участник. 

13.1.4. доказателства за упражняване на професионална дейност 

по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП – декларация или копие от 

удостоверение за регистрация в Централния професионален 

регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на 

строителите за изпълнение на строежи, която да му позволява 

извършването на строителните работи, предмет на настоящата 

поръчка именно: Втора група - строежи от транспортната 

инфраструктура, минимум Трета категория или еквивалентен 

професионален регистър в държавата, в която е установен. 

Да, копие от удостоверение № II-TV 001454 от 

КСБ и талон № II-TV 06, валиден до 30.09.2015г., 

Втора група, строежи от първа до четвърта 

категория 

Не са установени 

13.2. 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 Неприложимо 

13.4. декларация за липса на свързаност с друг участник или 

кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса 

на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложение №5) 

Да, Декларация – 1 брой   Не са установени 

13.5. техническо предложение за изпълнение на поръчката 

(Приложение №6), включващо и срок за изпълнение, към което, 

ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 

(Приложение №7). 

Да, техническо предложениеза  изпълнение на 

поръчката 

Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Приложение 

№7)  

Не са установени 

13.6. декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

(Приложение №8) 
Неприложимо Неприложимо 

13.7. ценово предложение (Приложение №9), като се прилагат и 

анализи за формиране на единичните цени; 
Да, плик № 3 Неприложимо 

13.8. 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 от ЗОП (Приложение №10); 

Да, Декларация – 1 брой  Не са установени 

13.9. декларация за приемане на условията в проекта на Рамково 

споразумение (Приложение №11); 
Да, Декларация – 1 брой Не са установени 

13.10. списък на документите и информацията, съдържащи се в 

офертата, подписан от участника 
Да Не са установени 
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ІІІ 2.3.) Технически възможности от обявлението 

Минимални изисквания 
Данни на участника, 

несъответствия 
Изискуеми документи и информация 

Представени документи от участника, 

нередовност, вкл. фактическа грешка 

9.2. Участникът трябва да е 

изпълнил през последните 5 

години, считано от датата на 

подаване на офертата, най малко 

3000 кв.м строителство, което е 

еднакво или сходно с предмета на 

поръчката. 

Под строителство, еднакво или 

сходно с предмета на поръчката 

се разбира: изграждане и/или 

ремонт, и/ или реконструкция, 

и/или рехабилитация на пътища и 

улици  

1. Ремонт и реконструкция 

на общински път ІV клас с. 

Брезница – м. Чарка, общ. 

Г. Делчев – с дължина 

5,365 км. с площ 33 959 

кв.м. 

 

Данните за строежа, 

публикувани в Централния 

професионален регистър на 

строителя, дават 

информация относно 

наличието на опит на 

участника над минимално 

изискуемаия от 

възложителя 

 

9.2.1. Участникът представя списък на строителството, 

изпълнено през последните 5 години, считано от датата 

на подаване на офертата, а за строителство, което е 

еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:  

1. посочване на публичните регистри, в които се 

съдържа информация за актовете за въвеждане на 

строежите в експлоатация, която информация включва 

данни за компетентните органи, които са издали тези 

актове, стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото и вида на строителството, или  

2. удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 

стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема на 

строителството, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания; 

удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя 

и данни за контакт, или  

3. копия на документи, удостоверяващи изпълнението, 

вида и обема на изпълнените строителни дейности; 

Списък по чл.51, ал.1, т. 2 ЗОП; 

 

Посочен е пуличен регистър, в който са 

данните за изпълнението на обекта. 

При проверка на данните за участника 

в Централния професионален регистър 

на строителя, в раздел ІV. 

Производствен опит фигурира строежа 

посочен от участника, като в 

описанието на обекта е посочена 

дължината на пътя – 5.365 км, 

публикуван е и Акт 15, в който са 

посочени постигнатите габарити на 

реконстуирания път.  

 

 

9.3. Да има внедрена Система за 

управление на качеството по ISO 

9001:2008 с обхват строителни и 

монтажни работи или еквивалент. 

Участникът притежава 

Сертификат за Система за 

управление на качеството 

по 

ISO 9001:2008 със следния 

обхват: високо 

строителство, 

хидротехническо 

строителство, транспортно 

строителство, 

благоустройствено и 

енергийно 

инфраструктурно 

строителство и 

производство на асфалтови 

смеси. 

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, 

които са акредитирани по съответната серия 

европейски стандарти от Изпълнителна агенция 

„Българска служба за акредитация" или от друг 

национален орган за акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване 

на Европейската организация за акредитация, за 

съответната област или да отговарят на изискванията за 

признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за 

националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. Участникът може да представи 

еквивалентен сертификат, издаден от органи, 

установени в други държави членки или еквивалентни 

мерки за осигуряване на качеството.  

Копие на Сертификат № 

CI/10288IQ(BG) 05.12.2014г. валиден 

до 04.12.2017 г. по ISO 9001:2008, 

издадено от Certification International 

(UK) ltd. 
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Участник с пореден №6 „Пътстрой“ ООД, гр. Пазарджик 

ІІІ.2.1) Изисквания към участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри от обявлението 

Изискани документи Представени от участника Нередовност, вкл. фактическа грешка 

   

13.1. представяне на участника (Приложение №1), което 

включва: 
Да  Не са установени 

13.1.1.посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от 

ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, 

за кореспонденция при провеждането на процедурата;  

Да, посочен ЕИК, Копие на БУЛСТАТ, срок на 

валидност на офертата 90 календарни дни 
Не са установени 

13.1.2. 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, и 

предвидените подизпълнители 

Неприложимо  Неприложимо 

13.1.3. декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение №3), 
Да, Декларации от представляващите участника 

– 2 броя  
Неприложимо 

13.1.4. доказателства за упражняване на професионална дейност 

по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП – декларация или копие от 

удостоверение за регистрация в Централния професионален 

регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на 

строителите за изпълнение на строежи, която да му позволява 

извършването на строителните работи, предмет на настоящата 

поръчка именно: Втора група - строежи от транспортната 

инфраструктура, минимум Трета категория или еквивалентен 

професионален регистър в държавата, в която е установен. 

Да, копие от удостоверение № II-TV 003029 от 

КСБ и талон № II-TV 07, валиден до 30.09.2015г., 

Втора група, строежи от втора до четвърта 

категория 

Не са установени 

13.2. 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 Неприложимо 

13.4. декларация за липса на свързаност с друг участник или 

кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса 

на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложение №5) 

Да, Декларация – 2 броя  Не са установени 



Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на потенциални изпълнители за сключване на рамково спорзумение за изпълнение на строително-монтажни работи: 

Ремонт на уличната мрежа и общинската пътна мрежа на територията на Община Гоце Делчев” 
15 

13.5. техническо предложение за изпълнение на поръчката 

(Приложение №6), включващо и срок за изпълнение, към което, 

ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 

(Приложение №7). 

Да, техническо предложение за  изпълнение на 

поръчката 

Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Приложение 

№7) - неприложима 

Не са установени 

13.6. декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

(Приложение №8) 
Неприложимо Неприложимо 

13.7. ценово предложение (Приложение №9), като се прилагат и 

анализи за формиране на единичните цени; 
Да, плик № 3 Неприложимо 

13.8. 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 от ЗОП (Приложение №10); 

Да, Декларация – 2 броя  Не са установени 

13.9. декларация за приемане на условията в проекта на Рамково 

споразумение (Приложение №11); 
Да, Декларация – 2 броя  Не са установени 

13.10. списък на документите и информацията, съдържащи се в 

офертата, подписан от участника 
Да Не са установени 

ІІІ 2.3.) Технически възможности от обявлението 

Минимални изисквания Данни на участника, несъответствия Изискуеми документи и информация 
Представени документи от участника, 

нередовност, вкл. фактическа грешка 

9.2. Участникът трябва 

да е изпълнил през 

последните 5 години, 

считано от датата на 

подаване на офертата, 

най малко 3000 кв.м 

строителство, което е 

еднакво или сходно с 

предмета на поръчката. 

Под строителство, 

еднакво или сходно с 

предмета на поръчката 

се разбира: изграждане 

и/или ремонт, и/ или 

реконструкция, и/или 

рехабилитация на 

пътища и улици  

1. "Основен ремонт на улици в 

община Велинград" – фрезоване, 

полагане основа от НТК, полагане на 

плътен и неплътен асфалтобетон – 

полагане на плътен асфалтобетон 4 

см. – 8736 кв.м., изкърпване до 4 см. – 

1 684 кв.м.; 

2. Основен ремонт на общинска Път 

IV- 37618 м.Карагачи – Костандово – 

Дорково – яз.стена „ от км. 0+000 до 

км. 19+000 ; Основен ремонт 

общински Път -/ІІІ-376/Ракитово – 

Пивото; Основен Ремонт улична 

мрежа в гр.Ракитово; Основен Ремонт 

улична мрежа в гр.Костандово; 
Основен Ремонт улична мрежа в 

гр.Дорково – фрезоване, изкърпване, 

асфалтиране – фрезоване и изкърпване 

ръчно и машинно на единични дупки в 

асфалтова настилка – 3 913 кв.м. 

9.2.1. Участникът представя списък на строителството, 

изпълнено през последните 5 години, считано от датата 

на подаване на офертата, а за строителство, което е 

еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:  

1. посочване на публичните регистри, в които се 

съдържа информация за актовете за въвеждане на 

строежите в експлоатация, която информация включва 

данни за компетентните органи, които са издали тези 

актове, стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото и вида на строителството, или  

2. удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 

стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема на 

строителството, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания; 

удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя 

и данни за контакт, или  

3. копия на документи, удостоверяващи изпълнението, 

вида и обема на изпълнените строителни дейности; 

Списък по чл.51, ал.1, т. 2 ЗОП; 

Данни за обектите от списъка са 

публикувани в публичен регистър към 

КСБ. 

При проверка на данните за обектите 

на участника в Централния 

професионален регистър на строителя, 

в раздел ІV. Производствен опит се 

установи, че всички посочени от 

участника строежи фигурират, като са 

публикувани и референции от 

възложителите. В  информацията обаче 

няма данни за обема на изпълненото 

строителство, с оглед на което 

комисията не може да прецени 

съответствието на опита на участника с 

изисквания, поставени от възложителя 

– изпълнени най малко 3000 кв.м. 

строителство, което е еднакво или сходно с 

предмета на поръчката. 
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9.3. Да има внедрена 

Система за управление 

на качеството по ISO 

9001:2008 с обхват 

строителни и 

монтажни работи или 

еквивалент. 

Участникът притежава Сертификат за 

Система за управление на качеството 

по 

ISO 9001:2008 със следния обхват: 

производство, продажба и полагане 

на всички видове асфалтови смеси. 

Изпълнение на всички пътно-

строителни дейности – ново 

строителство. Рехабилитация на 

пътни настилки. Основен и текущ 

ремонт на пътни съоръжения. 

Изграждане на инфраструктурни 

обекти. Направа ва външни 

водопроводни и канализационни 

инсталации. 

 

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, 

които са акредитирани по съответната серия 

европейски стандарти от Изпълнителна агенция 

„Българска служба за акредитация" или от друг 

национален орган за акредитация, който е страна по 

Многостранното споразумение за взаимно признаване 

на Европейската организация за акредитация, за 

съответната област или да отговарят на изискванията за 

признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за 

националната акредитация на органи за оценяване на 

съответствието. Участникът може да представи 

еквивалентен сертификат, издаден от органи, 

установени в други държави членки или еквивалентни 

мерки за осигуряване на качеството.  

Копие на Сертификат № QMS 080609-

02/17.06.2014 г. валиден до 12 юни 

2017 г. по ISO 9001:2008, издаден от 

Intertek Certifikation Limitid. 

 

 

Участник с пореден №7 „Инфрастроежи“ ООД, гр. Севлиево 

ІІІ.2.1) Изисквания към участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри от обявлението 

Изискани документи Представени от участника Нередовност, вкл. фактическа грешка 

   

13.1. представяне на участника (Приложение №1), което 

включва: 
Да  Не са установени 

13.1.1.посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от 

ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, 

за кореспонденция при провеждането на процедурата;  

Да, посочен ЕИК, срок на валидност на офертата 

90 календарни дни 
Не са установени 

13.1.2. 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, и 

предвидените подизпълнители 

Неприложимо  Неприложимо 

13.1.3. декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Приложение №3), 
Да, Декларация от представляващия участника – 

1 брой  
Неприложимо 
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13.1.4. доказателства за упражняване на професионална дейност 

по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП – декларация или копие от 

удостоверение за регистрация в Централния професионален 

регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на 

строителите за изпълнение на строежи, която да му позволява 

извършването на строителните работи, предмет на настоящата 

поръчка именно: Втора група - строежи от транспортната 

инфраструктура, минимум Трета категория или еквивалентен 

професионален регистър в държавата, в която е установен. 

Да, копие от удостоверение № II-TV 003950 от 

КСБ и талон № II-TV 01, валиден до 30.09.2016г., 

Втора група, строежи от първа до четвърта 

категория 

Не са установени 

13.2. 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 Неприложимо 

13.4. декларация за липса на свързаност с друг участник или 

кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса 

на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (Приложение №5) 

Да, Декларация – 1 брой   Не са установени 

13.5. техническо предложение за изпълнение на поръчката 

(Приложение №6), включващо и срок за изпълнение, към което, 

ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 

(Приложение №7). 

Да, техническо предложение за  изпълнение на 

поръчката 

Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП (Приложение 

№7) - неприложима 

Не са установени 

13.6. декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

(Приложение №8) 
Неприложимо Неприложимо 

13.7. ценово предложение (Приложение №9), като се прилагат и 

анализи за формиране на единичните цени; 
Да, плик № 3 Неприложимо 

13.8. 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 от ЗОП (Приложение №10); 

Да, Декларация – 1 брой   Не са установени 

13.9. декларация за приемане на условията в проекта на Рамково 

споразумение (Приложение №11); 
Да, Декларация – 1  брой  Не са установени 

13.10. списък на документите и информацията, съдържащи се в 

офертата, подписан от участника 
Да Не са установени 

ІІІ 2.3.) Технически възможности от обявлението 
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Минимални изисквания Данни на участника, несъответствия Изискуеми документи и информация 

Представени 

документи от 

участника, 

нередовност, вкл. 

фактическа грешка 

9.2. Участникът трябва да 

е изпълнил през 

последните 5 години, 

считано от датата на 

подаване на офертата, най 

малко 3000 кв.м 

строителство, което е 

еднакво или сходно с 

предмета на поръчката. 

Под строителство, 

еднакво или сходно с 

предмета на поръчката се 

разбира: изграждане и/или 

ремонт, и/ или 

реконструкция, и/или 

рехабилитация на пътища 

и улици  

1. "Рехабилитация и реконструкция на улични и 

тротоарни платна на територията на Община Троян 

през 2014 г.“, за обособена позиция 1: - 

Преасфалтиране участък от улица при служба „308“ 

гр. Троян; - Реконструкция на улица при „Атлант“ 

гр. Троян; - Реконструкция на улица под „Турлата“ , 

част от „34 – ти тр. полк“; - Реконструкция на улица 

про фирма „Копа Хидросистем“; - Преасфалтиране 

двор читалище кв. „Василевско“; -  Преасфалтиране 

ул. „Плевен“ с. Шипково; - Рехабилитация ул. 

„Бончевска“ с. Чифлик; - Рехабилитация ул. „Римски 

път“ с. Бели Осъм. 

Извършени СМР: минералбетон за основа – 121 м3; 

машинно асфалтиране с машинна асфалтова смес 96 

кг/м2 – 5 498 м.кв.; изкърпване на топла асфалтова 

смес -130,00 м.кв; доставка и монтаж на бордюри 

15/25/50 – 40,00 м. 

9.2.1. Участникът представя списък на строителството, 

изпълнено през последните 5 години, считано от датата 

на подаване на офертата, а за строителство, което е 

еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:  

1. посочване на публичните регистри, в които се съдържа 

информация за актовете за въвеждане на строежите в 

експлоатация, която информация включва данни за 

компетентните органи, които са издали тези актове, 

стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото и вида на строителството, или  

2. удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 

стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, 

както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните 

изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис 

на издателя и данни за контакт, или  
3. копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и 

обема на изпълнените строителни дейности; 

Списък по чл.51, 

ал.1, т. 2 ЗОП; 

1. Удостверение за 

добро изпълнение  

с Изх. №И-РД-

895/25.05.2015 г. от 

Община Троян. 

9.3. Да има внедрена 

Система за управление на 

качеството по ISO 

9001:2008 с обхват 

строителни и монтажни 

работи или еквивалент. 

Участникът притежава Сертификат за Система за 

управление на качеството по 

ISO 9001:2008 със следния обхват: Изграждане на 

инфраструктурни строителни обекти, призводство 

на асфалтони смеси  

 

 

Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, 

които са акредитирани по съответната серия европейски 

стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за 

акредитация" или от друг национален орган за акредитация, 

който е страна по Многостранното споразумение за взаимно 

признаване на Европейската организация за акредитация, за 

съответната област или да отговарят на изискванията за 

признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната 

акредитация на органи за оценяване на съответствието. 
Участникът може да представи еквивалентен сертификат, 

издаден от органи, установени в други държави членки или 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.  

Копие на 

Сертификат № 

QMS 080609-

02/17.06.2014 г. 

валиден до 12 юни 

2017 г. по ISO 

9001:2008, издаден 

от Intertek 

Certifikation Limitid. 

 

комисия Председател: Йорданка Ендрева Член: Киприяна Гулева Член: инж. Атанас Каракиев 

подписи    

дата 02.06.2015 г. 02.06.2015 г. 02.06.2015 г. 
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