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Приложение №1 

към Протокол №2 

 

 

Условия за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изпълнение на 

строително-монтажни работи (СМР) на обект „Аварийна подмяна на канализационни и водопроводни клонове в гр. Гоце Делчев и с. 

Лъжница по седем обособени позиции”, открита с решение №439/15.05.2015 г. на кмета на общината, идентификационен номер 

ГД/2015/ОПОП/С/11, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2015-0010, дата на публикуване на обявлението в 

РОП – 15.05.2015 гІІІ.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  „ЕКОДИН” ЕООД с. Копривлен 

 Обособени позиции №№ 2 и 6 

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 

В представената декларация в точки 1, 

4, 7 и 9 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: Четвърта група – елементи на водоснабдителните и 

канализационните мрежи, минимум Трета категория, или еквивалентен 

професионален регистър в държавата, в която е установен. 

Да, копие от удостоверение № IV-TV 006290 от 

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

г. за четвърта група, строежи от трета и четвърта 

категория 

Не са установени 
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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 

13.6. декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение №8)  Неприложимо 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 договор (Приложение 

№11); 
Декларация от представляващия участника Не са установени 

13.10. списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, 

подписан от участника.  
Списък – 2 броя за обособени позиции №№ 2 и 6 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 300 лм 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 преносни проводи (мрежи) на 

техническата инфраструктура и 

съоръженията към тях в областта на 

топлоснабдяване, газоснабдяване и 

ВиК. 

 

1. Реконструкция на водоснабдителна 

мрежа с подобряване на уличната 

настилка в село Копривлен, община 

Хаджидимово   

Обем на изпълненото строителство – 

7114, 55 м.л.  

 

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. № 58/ 

17.07.2014 г. от „КАПИТОЛ 

ГРУП“ ЕООД 
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9.3. 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 строителство. 

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 

1014 003980 за внедрена 

Система за управление на 

качеството по ISO 9001:2008, 

издаден от Универсал АГ 

 

 

Участник с пореден №2 „ЕЛИТСТРОЙ” АД гр. Благоевград 

Обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4 и 7 

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, за обособени позиции №№ 1, 2, 3, 4 и 7  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 

Карта за идентификация по БУЛСТАТ 

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 – 2 

броя 
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: Четвърта група – елементи на водоснабдителните и 

канализационните мрежи, минимум Трета категория, или еквивалентен 

професионален регистър в държавата, в която е установен. 

Да, копие от удостоверение № IV-TV 006219 от 

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

г. за четвърта група, строежи от трета и четвърта 

категория 

Не са установени 
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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 

13.6. декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение №8)  Неприложимо 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 договор (Приложение 

№11); 
Декларация от представляващия участника Не са установени 

13.10. списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, 

подписан от участника.  
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 300 лм 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 преносни проводи (мрежи) на 

техническата инфраструктура и 

съоръженията към тях в областта на 

топлоснабдяване, газоснабдяване и 

ВиК. 

 

1. Реконструкция на вътрешна водопроводна 

мрежа на с. Горно Драглище, община Разлог, 

подобект: Реконструкция на главен клон І, 

ел. Първа от о.т.121 до о.т.41, улица ХІ до 

о.т. 51, ул ХVІІІ до о.т. 31, улица ХV до о.т. 

137 и по улица ХХІ-2 до о.т. 7 с. Горно 

Драглище, І-ви етоп, L=862 м 

От представения Протокол за установяване 

годността за ползване на строеж /Образец 

№16/ се установява обема на изпълненото 

строителството – 862 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 консорциум 

ДЗЗД „Елитстрой“ АД – 

„Пиринстройинженеринг“ ЕАД 

за изпълнено строителство от 

„Елитстрой“ АД – 

референцията не съдържа обема 

на изпълненото строителството 

Възложител на строителството 

е Община Разлог.  

 

Протокол за установяване на 

годността за ползване на 

строеж /Образец №16/ 
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9.3. 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 следния обхват: 

Промишлено и гражданско строителство. 

Ремонт и поддръжка на пътища и пътни 

съоръжения, битови и промишлени 

водоснабдителни и канализационни мрежи, 

електрически станции, мрежи и системи. 

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/13443IQ (BG) за внедрена 

Система за управление на 

качеството по ISO 9001:2008, 

издаден от Certification 

International (UK) ltd. 

 

 

 

 

Участник с пореден №3 „ШЕРБЕТОВ-М” ООД гр. Гоце Делчев 

 Обособена позиция № 4  

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 – 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: Четвърта група – елементи на водоснабдителните и 

канализационните мрежи, минимум Трета категория, или еквивалентен 

професионален регистър в държавата, в която е установен. 

Да, копие от удостоверение № IV-TV 006533 от 

КСБ с талон № IV-TV 01 с валидност до 30.09.2015 

г. за четвърта група, 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);  

Декларация от представляващия участника – 2 

броя  
Не са установени 

13.6. декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение №8)  Неприложимо 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 – 2 

броя 
Не са установени 

13.9. декларация за приемане на условията в проекта на договор (Приложение 

№11); 

Декларация от представляващия участника – 1 

брой  
Не са установени 

13.10. списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, 

подписан от участника.  
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 300 лм 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 преносни проводи (мрежи) на 

техническата инфраструктура и 

съоръженията към тях в областта на 

топлоснабдяване, газоснабдяване и 

ВиК. 

 

1. Площадкова канализация на 

къщи за гости 

Обем на изпълненото строителство 

– 406.00 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; 

 

Удостоверение за добро 

изпълнение от „Геоком – 2000“ 

ООД с приложен протокол №1 

от 03.02.2015 г. 

9.3. 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. 

Регистрацията покрива 

проектиране, СМР и СРР, 

производство на бетонови, варови 

разтвори и бетонови изделия, 

добив 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 №  

BG025 – QC – EC – SC за 

внедрена Система за 

управление на качеството по 

ISO 9001:2008, издаден от 

TQCS INTERNATIONAL PTY 

LTD. 

 

 

 

Участник с пореден №4 „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000” ЕООД гр. София 

Обособени позиции №№ 1 и 5 

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 
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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 

Удостоверение изх.№ 20150602154739/ 02.06.2015 

г. Карта за идентификация по БУЛСТАТ, 

Удостоверение за регистрация по ДДС 

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 

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: Четвърта група – елементи на водоснабдителните и 

канализационните мрежи, минимум Трета категория, или еквивалентен 

професионален регистър в държавата, в която е установен. 

Да, копие от удостоверение № IV-TV 004075 от 

КСБ с талон № IV-TV 06 с валидност до 30.09.2015 

г. за четвърта 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);  

Декларация от представляващия участника  Не са установени 

13.6. декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение №8)  Неприложимо 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 договор (Приложение 

№11); 
Декларация от представляващия участника  Не са установени 

13.10. списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, 

подписан от участника.  
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 300 лм 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 преносни проводи (мрежи) на 

техническата инфраструктура и 

съоръженията към тях в областта на 

топлоснабдяване, газоснабдяване и 

ВиК. 

 

1. Изграждане на нова и 

реконструкция на част от 

съществуваща водопроводна мрежа на 

ул. „Търговска“ с. Нова Махала, общ. 

Батак“. 

Обем на изпълненото строиелство – 

830 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; 

 

Удостоверение от Община 

Батак с рег.№ 53-00-51/ 

21.01.2015 г. 

9.3. 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. Регистрацията 

покрива технико- икономически 

обосновки и предложения, изпълнение 

на ремонтни работи и СМР 

напромишлени и граждански обекти, 

монтаж, ремонт и сервиз на 

технологично, топлотехническо и 

енергийно оборудване, изграждане и 

ремонт на газопроводи, топлопроводи 

и ВиК мрежи и съоръжения, 

газификация на обекти, изработка и 

монтаж на метални конструкции и 

дограма. 

 

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 №  BAS 

QMS V 787-1 за внедрена 

Система за управление на 

качеството по ISO 9001:2008, 

издаден от ИА „БСА“ рег.№ 14 

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

Обособени позиции №№ 3 и 7 

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 

Удостоверение изх.№ 20150323144938/ 23.03.2015 

г.  

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 

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: Четвърта група – елементи на водоснабдителните и 

канализационните мрежи, минимум Трета категория, или еквивалентен 

професионален регистър в държавата, в която е установен. 

Да, копие от удостоверение № IV-TV 003532 от 

КСБ с талон № IV-TV 06 с валидност до 30.09.2015 

г. за четвърта 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 

13.6. декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение №8)  Неприложимо 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 договор (Приложение 

№11); 
Декларация от представляващия участника  Не са установени 

13.10. списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, 

подписан от участника.  
Списък по Приложение №2 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 300 лм 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 преносни проводи (мрежи) на 

техническата инфраструктура и 

съоръженията към тях в областта на 

топлоснабдяване, газоснабдяване и 

ВиК. 

 

1. Реконструкция на водоснабдителна 

мрежа с подобряване на уличната настилка 

в селата Ново Лески, Садово и Беслен, 

община Хаджидимово 

Обем на изпълненото строителство – 

17 384 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; 

 

Удостоверение за добро 

изпълнение от „Статус – Н“ 

ООД с изх.№ 14/22.05.2015 г.,  

9.3. 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 следния обхват: високо 

строителство, хидротехническо, 

транспортно, 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) за внедрена 

Система за управление на 

качеството по ISO 9001:2008, 

издаден от Certification 

International (UK) ltd. 

 

комисия Председател: инж. Петър Мутафчиев Член: Киприяна Гулева Член: инж. Атанас Каракиев 

подписи    

дата 01.07.2015 г. 01.07.2015 г. 01.07.2015 г. 

 


