Приложение №1
към Протокол №2

Условия за участие, посочени в обявлението, за публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строеж –

изграждане на сграда: детска градина в с. Лъжница, община Гоце Делчев“, открита с решение №627/27.07.2016 г. на кмета на общината,
референтен номер ГД/2016/ПС/С/9, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2016-0008

Участник с пореден №1 „БИЛДИНГ КОМПАНИ“ ЕООД с ЕИК 101675959

Раздел ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ 1.1) Годност за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски ре гистри
Минимални изисквания

Данни на участника

Участникът следва да бъде вписан 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, а именно: Първа група, стоежи от
Четвърта категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния
професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

Участикът е посочил, че има регистрация в ЦПРС и в
Търговския регистър, като е посочил линк към ЦПРС.
Комисията извърши проверка и установи, че участникът е
вписан в ЦПРС и притегава Удостоверение № I - TV
013684, валидност до 30.09.2017 г., строежи първа група от
първа до пета категория

Липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние или
критериите за подбор
Не са установени

ІІІ 1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор. Изиксвано минимално ниво

Данни на участника

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в
строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката (IV – та
категория строежи). Застрахователното покритие следва да е не-по-малко от минимума, приложим
за строежи IV – та категория, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за
задължително застраховане в проектирането и строителството (чл. 5, ал. 2, т. 4 – 100 000 лв.)

Участникът е е посочил застрахователна сума от 600 000 лева.

Липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние
или критериите за подбор
Не е посочил вида на застрахователната полица и риска
професионална отговорност, за която се отнася.
Липсва информация за притежаване на изискуемата от
Възложителя
валидна
застраховка
„Професионална
отговорност в строителството”, която да обхваща категория
строеж съобразно предмета на поръчката - IV – та категория
строежи.

ІІІ 1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор. Изисквано минимално ниво

Данни на участника

1. Участниците трябва да са изпълнили най-малко 1 строителство с предмет и обем идентичен или
сходен с този поръчката – през последните 5 години от датата на подаване на офертата
Строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката е: изграждане на сгради и
съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м
включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители, съгласно
номенклатурата по приложение №2 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете
строежи

Цялостно изграждане на сгради за обществено ползване с РЗП
над 1000 кв. м с капацитет на д 100 души посетители
включително СМР по част: Конструктивна, кофражни,
арматурни и бетонови работи; по част Архитектурн -:
зидарии, мазилки, настилки, дограма, изобации и други;
Части ЕЛектро, ВиК, ОиВ и вертикална планировак.
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Липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние
или критериите за подбор
От така представената информация не става ясно какво
строителство е изпълнил участника и дали същото е
идентично с предмета на поръчката. Не е посочен конкретно
изграден обект и параметрите на строежа: РЗП или капацитет,
и предназначение на обект.
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2. Участниците трябва да разполагат с експерт „Контрол по качеството“.
Експертът следва да притежава професионална квалификация “строителен инженер” или
„строителен техник” с правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на
строителството за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените
изисквания за безопопасност или еквивалентна.

Евелин Велизаров Юсев

Няма данни, че предложеното лице Евелин Велизаров Юсев
притежава
професионална
квалификация
“строителен
инженер” или „строителен техник” с правоспособност за
контрол върху качеството на изпълнение на строителството за
съответствие на влаганите в строежите строителни продукти
със съществените изисквания за безопопасност или
еквивалентна.

Опис на представените документи – съгласно образец № 1

Да

Липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние
или критериите за подбор
Не са установени

Попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец №
2)
Документи за доказване на предприети мерки за надеждност, когато е приложимо

Да

Не са установени

Неприложимо

Не са установени

Участник – обединение, което не е юридическо лице представя копие на документ, от който да е
видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка
с настоящата поръчка: участник (партньор) в обединението, който е определен да представлява
обединението за целите на настоящата поръчка; правата и задълженията на участницте в
обединението;
разпределението на отговорностите в обединението; дейностите, които ще
изпълнява всеки член на обединението; уговаряне на солидарна отговорност на участниците в
обединението, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.
Доказателства за поетите от подизпълнителите задължения, когато участникът възнамерява да
използва такива. Доказателствата могат да бъдат под формата на Декларация – Образец № 5 или
друг документ, от който да са видни поетите тях задължения, включително и вида и дела от
поръчката, която ще използват.
Доказателства за това, че участникът ще разполага с ресурса на третите лица и за поетите от тях
задължения, когато участникът се позовава на капацитета на трети
Техническо предложение – изготвя се съгласно Образец № 3

Неприложимо

Не са установени

Неприложимо

Не са установени

Неприложимо

Не са установени

Да

Не са установени

Запечатнан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“

Да

Не са установени

Съдържание на офертата

Представено/ непредставено/неприложимо

Участник с пореден №2 „БКС“ ЕООД с ЕИК 101005001

Раздел ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ 1.1) Годност за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Минимални изисквания

Данни на участника

Участникът следва да бъде вписан 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, а именно: Първа група, стоежи от
Четвърта категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на централния
професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС).

Участикът е посочил, че има регистрация в ЦПРС и в
Търговския регистър, като е посочил линк към ЦПРС.
Комисията извърши проверка и установи, че участникът е
вписан в ЦПРС и притежава Удостоверение № I - TV
007323, валидност до 30.09.2017 г., строежи първа група от
първа до пета категория

Липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние или
критериите за подбор
Не са установени

ІІІ 1.2) Икономическо и финансово състояние
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Списък и кратко описание на критериите за подбор. Изиксвано минимално ниво

Данни на участника

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в
строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката (IV – та
категория строежи). Застрахователното покритие следва да е не-по-малко от минимума, приложим
за строежи IV – та категория, съгласно чл. 5, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за
задължително застраховане в проектирането и строителството (чл. 5, ал. 2, т. 4 – 100 000 лв.)

Участникът е е посочил застрахователна сума от 700 000 лева.

Липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние
или критериите за подбор
Участникът не е посочил вида на застрахователната полица и
риска професионална отговорност, за която се отнася.
Липсва представена информация за притежаване на
изискуемата
от
Възложителя
валидна
застраховка
„Професионална отговорност в строителството”, която да
обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката IV – та категория строежи.

ІІІ 1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор. Изисквано минимално ниво

Данни на участника

1. Участниците трябва да са изпълнили най-малко 1 строителство с предмет и обем идентичен или
сходен с този поръчката – през последните 5 години от датата на подаване на офертата
Строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката е: изграждане на сгради и
съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м
включително или с капацитет от 100 до 200 места включително за посетители, съгласно
номенклатурата по приложение №2 от Наредба №1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете
строежи
2. Участниците трябва да разполагат с експерт „Контрол по качеството“.
Експертът следва да притежава професионална квалификация “строителен инженер” или
„строителен техник” с правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на
строителството за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените
изисквания за безопопасност или еквивалентна.

Търговско-развлекателен център в УПИ ХІІ, кв. 197 по плана
на гр. Гоце Делчев. Изграждане на сграда за обществено
обслужване с РЗП 2962 м2, период на изпълнение 12.10.2012
г. – 30.09.2013 г.

Съдържание на офертата

Представено/ непредставено/неприложимо

Инж. Венцислав Илианов Даскалов, висше, магистър,
инженер транспортно строителство, диплома №0047252/2009
г. УАСГ гр. София и удостоверение №142/26.09.2015 г. за
преминат квалификационен курс за „Контрол върху
качеството на изпълнение на строителството и за контрол на
съответствието на строителните продукти със съществените
изисквания за безопасност“

Липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние
или критериите за подбор
Не са установени

Не са установени

Опис на представените документи – съгласно образец № 1

Да

Липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или
несъответствие с изискванията към личното състояние
или критериите за подбор
Не са установени

Попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец №
2)
Документи за доказване на предприети мерки за надеждност, когато е приложимо

Да

Не са установени

Неприложимо

Не са установени

Участник – обединение, което не е юридическо лице представя копие на документ, от който да е
видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка
с настоящата поръчка: участник (партньор) в обединението, който е определен да представлява
обединението за целите на настоящата поръчка; правата и задълженията на участницте в
обединението;
разпределението на отговорностите в обединението; дейностите, които ще
изпълнява всеки член на обединението; уговаряне на солидарна отговорност на участниците в
обединението, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.
Доказателства за поетите от подизпълнителите задължения, когато участникът възнамерява да
използва такива. Доказателствата могат да бъдат под формата на Декларация – Образец № 5 или
друг документ, от който да са видни поетите тях задължения, включително и вида и дела от
поръчката, която ще използват.

Неприложимо

Не са установени

Неприложимо

Не са установени
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Доказателства за това, че участникът ще разполага с ресурса на третите лица и за поетите от тях
задължения, когато участникът се позовава на капацитета на трети
Техническо предложение – изготвя се съгласно Образец № 3

Неприложимо

Не са установени

Да

Не са установени

Запечатнан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“

Да

Не са установени

Председател: Мариана Устаилиева

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)

Членове:

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)

1. арх. Георги Скрижовски

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)

2. инж. Петър Мутафчиев

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)

3. инж. Иван Стефанов

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)

4. Ибрахим Велиша

/п/ (заличено на основание чл.2, ал.2, т. 5 от ЗЗЛД)
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