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Приложение №1 

към Протокол №2 

 

Открита процедура по чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет “Проектантски  услуги 

за проект, прилагащ мерки за енергийна ефективност (финансиран от НДЕФ, съгласно Национална схема за зелени инвестиции) за 

сградите на ОДЗ "Пролет" в село Мусомище, ОУ "Иван Вазов" в село Буково и  ЦДГ № 6 "Слънце" в град Гоце Делчев”, открита с решение 

№384/23.04.2015 г. на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен номер на поръчката ГД/2015/ОПОП/У/6, номер от Регистъра на 

обществените поръчки: 00098-2015-0006, дата на публикуване на обявлението в РОП – 23.04.2015 г 

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. от документацията  

 

Участник с пореден №1 „АРЕН“ ЕООД, гр.София 

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

Критерии за подбор 

Данни на участника/ нередности, 

несъответствия, вкл. фактическа 

грешка 

Задължителни документи съгласно 

документацията за участие 

Представени документи от 

участника/нередности, 

несъответствия, вкл. фактическа 

грешка 

2.2. Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците и документи, които доказват съответствието на участниците с 

изискванията 
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1. Участникът следва да е изпълнил успешно 

минимум 1 (една) услуга през последните три 

години, считано от датата на подаване на 

офертите, с предмет еднакъв или сходен с 

предмета на обществената поръчка. 

Под „еднакви“ или „сходни" с предмета на 

поръчката се считат услуги по проектиране за 

проект, прилагащ мерки за енергийна 

ефективност на сгради и съоръжения за 

обществено обслужване и на самостоятелните 

обекти  за обществено обслужване в сгради 

съгласно номенклатурата в Приложение № 2 

към Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата 

за видовете строежи 

2. Участникът трябва да разполага с технически 

лица/ проектанти с пълна проектантска 

правоспособност за 2015 г., които ще бъдат 

ангажирани в настоящата обществена поръчка, 

по съответните части, както следва: 1. Част 

„Архитектура“; 2. Част „ОВиК“; 3. Част 

„Енергийна ефективност“; 4. Част „Пожарна 

безопасност; 5. Част „План безопасност и 

здраве“; 6. Част „Конструктивна“. 

 

 

 

1.Актуализация на проектна 

документация; Актуализация на 

количествено-стойностни сметки и 

разработване на инвестиционен проект 

по смисъла на ЗУТ, съгласно изходни 

данни и документи и задание за 

проектиране, подробно описани в 

прил.№1 към договора с цел 

кандидатстване за финансиране на мерки 

по енергийна ефективност от НДЕФ. 

2.Разработване на инвестиционен проект 

по смисъла на ЗУТ, съгласно изходни 

данни и документи и задание за 

проектиране на Учебна сграда на 

Професионална гимназия по 

електротехника и електроника, гр. 

Пловдив. 

3.Детайлно обследване за енергийна 

ефективност с цел кандидатстване за 

финансиране на мерки  по енергийна 

ефективност от НДЕФ. Остойностяване 

на количествените сметки по част 

„Архитектура“ и част„ОВиК“, съгласно 

изискванията на НДЕФ. 

4.„Проектантски услуги за проект 

прилагащ мерки за енергийна 

ефективност на 4-ти учебен блок на ТУ-

София“ (финансиран от НДЕФ съгласно 

Национелна схема за зелени 

инвестициии) 

 

Експерти, които ще бъдат използвани: 

1. Част „Архитектура“ – арх. Христо 

Георгиев Гологанов 

2. Част „ОВиК“ – инж. Цветомир Данчев 

Тошев 

3. Част „Енергийна ефективност“ – инж. 

Цветомир Данчев Тошев 

4. Част „Пожарна безопасност“ – инж. 

Емил Стефанов Марушкин 

5. Част „План безопасност и здраве“ –  

посочен в декларация-списък (образец 

№12) инж. Емил Стефанов Марушкин 

6. Част „Конструктивна“ – инж. Емил 

Стефанов Марушкин и инж. Димитър 

Петров Ганджов 

1. 1) Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка, изпълнени през 

последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателство за извършената 

услуга (образец № 11). 

 

2. Доказателството за извършената услуга 

се предоставя под формата на 

удостоверение, издадено от получателя 

или от компетентен орган, или чрез 

посочване на публичен регистър, в който 

е публикувана информация за услугата. 

 

3. Списък на техническите лица/ 

проектантите, които ще бъдат ангажирани 

при изпълнение на поръчката – оригинал, 

по образец № 12. 

 

4. Към списъка се прилагат заверени от 

участника копия на Удостоверение за 

пълна проектантска правоспособност за 

2015 г. на членовете на екипа по 

отделните части на проекта или 

посочване на регистрационен номер на 

документа в публичен регистър или 

съответните документи, съгласно 

националното законодателство на 

чуждестранните лица. Към списъка се 

прилагат и копия на документи (или 

посочване на регистрационен номер на 

документа в публичен регистър или 

съответните документи, съгласно 

националното законодателство на 

чуждестранните лица) за 

правоспособност за изготване на 

проектите по следните части ПОЖАРНА 

БЕЗОПАСНОСТ, ПЛАН БЕЗОПАСНОСТ 

И ЗДРАВЕ и  ПУСО «План за управление 

на строителните отпадъци». 

 
Списък на услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на обществената 

поръчка (образец № 11), 

 

Договор за проектиране № RN-DOG-12-

1002/129/11.12.2012г. и продружително 

писмо №69-00-368/04.12.2012г. 

Писмо от НДЕФ №456/15.10.2013г. 

Договор за проектиране № 2/ 

19.07.2013г. и писмо с изх.№ 441/ 

10.10.2013г. от НДЕФ 

Договор за инженерна услуга № RN-

DOG-13-1005/27.05.2013г. 

Писмо изх.№РД191109/22.08.2014г. 

Договор №3-12/08.04.2015г. 

Посочените документи /договори и 

придружителни писма/ не са 

доказателство за извършената услуга 

 

Декларация-списък на експертите 

(образец №12) 

 

Удост. № 10685 за ППП по част ОВиК, 

ХТ, топло и газоснабдяване от КИИП 

Удост. № 1518/Н № Iз – 1971/2009 за 

проектиране на част ПБ от КИИП 

Удост. № 13041 за ППП по част 

Конструктивна и ОИС от КИИП 

Удост. Рег№ 13041 за ППП по част ПБ 

от КИИП 

Удост. Рег.№ 04587 за ППП от КАБ по 

част „Архитектура“ 

Сертификат за от 15.12.2014г. по част 

ПБ 

Удост. Рег.№ 12258 за ППП по част 

Конструктивна и ОИС от КИИП 

Сертификат №1208/10.11.2014г. за част 

ПУСО от КИИП 
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ІІ. Задължтелни документи 

3.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника (Образец № 1)  
Списък на документите, 

съдържащи се в офертата. 

3.2. Представяне на участника – по образец - № 2, оригинал; съгласно чл.56, ал.1, б.“а“ от ЗОП – попълва се Образец № 2 
Представяне на участника – по 

образец - № 2, оригинал. 

Посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация 

Да, посочен ЕИК, справка от 

Търговски регистър към 21.05.2015 г. 

3.3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (оригинал) – представя се, когато 

документи от нея не са подписани от представляващия/те участника, а от изрично упълномощено лице 
Неприложимо  

3.4. Документ - договор или споразумение (в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице), подписан от 

лицата, включени в обединението, в който задължително се посочва представляващият. 
Неприложимо 

3.5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнена по Образец № 5 (оригинал); 

Да, Декларация по чл. 47, ал. 9 от 

ЗОП, попълнена по Образец № 5 

(оригинал) В точки 1 и 10 от 

декларацията не са отбелязани 

обстоятелствата, които се 

отнасаят до конкретния участник  

3.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, попълнена по 

Образец № 6 (оригинал); 

Да, Декларация за липса на свързаност 

с друг участник по Образец № 6 

(оригинал). 

3.7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици попълнена по 

Образец № 7 (оригинал). 

Да, Декларация по Образец № 7 

(оригинал). 

3.8. Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 (по образец № 8); 
Да, Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 

(по образец № 8). 

3.9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП (по образец № 9); 
Да, Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 

от ЗОП (по образец № 9); 

3.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (по образец №10-1), Декларация за съгласие на подизпълнител (по образец №10-

2); 
Неприложимо 

3.11. Гаранция за участие в процедурата – банкова гаранция, издадена от съответната банка в оригинал или копие от 

документа за внесена гаранция под формата на парична сума 

Преводно нареждане от 20.05.2015г. 

за внесена гаранция под формата на 

парична сума. 

3.12. Доказателства по чл. 51 от ЗОП за техническите възможности и квалификация на участника: 

 
 

1) Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената услуга (образец № 11). 

Да, Списък на услугите, които са 

еднакви или сходни с предмета на 

обществената поръчка (образец № 11). 

http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616911
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2) Списък на техническите лица/ проектантите, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката – оригинал, по 

образец № 12. 

Декларация-списък на 

служителите/експертите, които 

участникът ще използва  за 

изпълнението на поръчката 

(Образец 12) 

- Заверени от участника копия на Удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 2015 г. на членовете на 

екипа по отделните части на проекта или посочване на регистрационен номер на документа в публичен регистър 

или съответните документи, съгласно националното законодателство на чуждестранните лица. 

Удостоверение за пълна 

проектантска правоспособност за 

2015 г – 6 броя, Сертификати – 2 

броя 

- Копия на документи (или посочване на регистрационен номер на документа в публичен регистър или съответните 

документи, съгласно националното законодателство на чуждестранните лица) за правоспособност за изготване на 

проектите по следните части ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ, ПЛАН БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ и ПУСО «План за 

управление на строителните отпадъци» 

Удост. Рег№ 13041 за ППП по част 

ПБ от КИИП 

Сертификат №1208/10.11.2014г. за 

част ПУСО от КИИП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател:    инж. Петър Мутафчиев /подпис/ 

Членове: 1.   Киприяна Гулева /подпис/ 2.  инж. Атанас Каракиев /подпис/ 


