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Приложение №1 

към Протокол №3 

 

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

– ремонт на канализационен колектор село Мусомища, община Гоце Делчев”, открита с решение №695/12.08.2016 г., 

идентификационен номер ГД/2016/ПС/С/10, уникален номер в РОП при Агенция за обществени поръчки 00098-2016-0009 
 

 

Участник с пореден №1 „ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ‘‘ ЕООД с ЕИК 200678992 

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 

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

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: Четвърта група, стоежи от 

Втора 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 №ІV - 007753,  

валидност до 30.09.2017 г., четвърта група, строежи от 

първа до четвърта 

Не са установени 

ІІІ 1.2) Икономическо и финансово състояние 

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

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в 

строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката (IІ – ра 

категория строежи). Застрахователното покритие следва да е не-по-малко от минимума, приложим 

за строежи IІ – ра категория, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството (чл. 5, ал. 2, т. 2 – 400 000 лв.) 

Участникът е посочил застрахователна сума от 600 000 

лева. 

Дейност: строител , категория строежи І 

Валидност 15.02.2017 г. 

Застрахователна полица №13170163930000003 

Не са установени. 

ІІІ 1.3) Технически и професионални възможности 

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

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 
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1. Участниците трябва да са изпълнили най-малко 1500 метра 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 или реконструкция на 

канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от урбанизираните територии или 

канализационни клонове (улични) в урбанизираните територии. 

Канализационна мрежа по договор №5544 от 02.08.2012 г. 

период на изпълнение март 2013 – май 2015 г. 

Възложител Софийска вода 

Обекта е изпълняван от обединение ДЗЗД СОФИЙСКА 

ВОДА - СЕВЕР 

БУЛСТАТ 176336798 

00435-2011-0079 

Изпълнена канализация от Галчев 3 774,67 метра, съгласно 

удостоверение за добро изпълнение №ИСД-180/07.09.2015 

издадено за Галчев 

 

Не са установени 

2. Участникът трябва да разполагат с експерт „Контрол по качеството“, който 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. 

  

Инж. Снежа Иванова Алексиева 

Магистър „ПГС“ 

Удостоверение за преминта курс на обочение №0972-

102/20.07.2016 г. 

 

Не са установени 

Съдържание на офертата Представено/ непредставено/неприложимо 

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

Опис на представените документи – съгласно образец № 1 Да Не са установени 

Попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 

2) 

Да Не са установени 

Документи за доказване на предприети мерки за надеждност, когато е приложимо 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. 

Неприложимо Не са установени 

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 

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 

Неприложимо Не са установени 

Техническо предложение – съгласно Образец №3 Да Не са установени 

Запечатнан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“  Да Не са установени 

Участник с пореден №2 „ЛЮНИК“ ЕООД с ЕИК 175251156 

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 

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 
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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: Четвърта група, стоежи от 

Втора 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 №ІV - TV 

007398,  валидност до 30.09.2016 г., четвърта група, 

строежи от от първа до четвърта категория 

Не са установени 

ІІІ 1.2) Икономическо и финансово състояние 

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

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в 

строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката (IІ – ра 

категория строежи). Застрахователното покритие следва да е не-по-малко от минимума, приложим 

за строежи IІ – ра категория, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството (чл. 5, ал. 2, т. 2 – 400 000 лв.) 

Участникът е посочил застрахователна сума от 600 000 

лева. 

Дейност: строител 

Валидност 13.11.2016 г. 

Застрахователна полица №0000507553 от 13.11.2015 г. 

Не са установени 

ІІІ 1.3) Технически и професионални възможности 

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

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

1. Участниците трябва да са изпълнили най-малко 1500 метра 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 или реконструкция на 

канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от урбанизираните територии или 

канализационни клонове (улични) в урбанизираните територии. 

Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, 

подмяна на армотизираната водопроводна мрежа на гр. 

Сопот – 1793 метра. 

10.2014-06.2015 референция изх.№104-А от 09.07.2015 от 

Интерпром ЕООД 

Не са установени 

2. Участникът трябва да разполагат с експерт „Контрол по качеството“, който 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. 

  

Мартин Божидаров Стпасенов 

Строителен техник 

Професионална квалификаиция – сертификат 

№1473/27.04.2016 г.  

 

Не са установени 

Съдържание на офертата Представено/ непредставено/неприложимо 

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

Опис на представените документи – съгласно образец № 1 Да Не са установени 

Попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 

2) 

Да Не са установени 

Документи за доказване на предприети мерки за надеждност, когато е приложимо 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. 

Неприложимо Не са установени 
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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 

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 

Неприложимо Не са установени 

Техническо предложение – съгласно Образец №3 Да Не са установени 

Запечатнан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“  Да Не са установени 

Участник с пореден №3 ,,АРТСТРОЙ‘‘ ООД с ЕИК 120564924 

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 

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

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: Четвърта група, стоежи от 

Втора 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 №IV - TV 

006334,  валидност до 30.09.2017 г., четвърта група, 

строежи от първа до четвърта категория 

Не са установени 

ІІІ 1.2) Икономическо и финансово състояние 

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

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в 

строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката (IІ – ра 

категория строежи). Застрахователното покритие следва да е не-по-малко от минимума, приложим 

за строежи IІ – ра категория, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството (чл. 5, ал. 2, т. 2 – 400 000 лв.) 

Участникът е посочил застрахователна сума от 600 000 

лева. 

Дейност: строител 

Валидност до 10.12.2016 г. 

Застрахователна полица №281524892486150251768 от 

10.12.2015 г. 

Не са установени 

ІІІ 1.3) Технически и професионални възможности 

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

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

1. Участниците трябва да са изпълнили най-малко 1500 метра 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 или реконструкция на 

канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от урбанизираните територии или 

канализационни клонове (улични) в урбанизираните територии. 

Строителство на ГПСОВ с довеждащ колектор и прилежаща 

инфраструктура на гр. Павликени – 2566 метра. 

Период на изпълнение: от 10.02.2015 г. до 30.05.2015 г. 

Не са установени 
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2. Участникът трябва да разполагат с експерт „Контрол по качеството“, който 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. 

  

Инж. Димитър Красимиров Глухов 

Инженер, диплома серия ВСУ/2014, рег. №13-2549 от 

01.12.2014 г. 

Професионална квалификаиция – удостоверение за контрол 

на качеството №30/30.12.2012 г.  

 

Съдържание на офертата Представено/ непредставено/неприложимо 

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

Опис на представените документи – съгласно образец № 1 Да Не са установени 

Попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 

2) 

Да Не са установени 

Документи за доказване на предприети мерки за надеждност, когато е приложимо 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. 

Неприложимо Не са установени 

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 

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 

Неприложимо Не са установени 

Техническо предложение – съгласно Образец №3 Да Не са установени 

Запечатнан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“  Да Не са установени 

Участник с пореден №4 ,,А-СТРОЙ‘‘ ЕООД с ЕИК 101019435 

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 

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

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: Четвърта група, стоежи от 

Втора 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 №IV - TV 

007435,  валидност до 30.09.2017 г., четвърта група, 

строежи от първа до четвърта категория 

Не са установени  

ІІІ 1.2) Икономическо и финансово състояние 

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

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 
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Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в 

строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката (IІ – ра 

категория строежи). Застрахователното покритие следва да е не-по-малко от минимума, приложим 

за строежи IІ – ра категория, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството (чл. 5, ал. 2, т. 2 – 400 000 лв.) 

Участникът е посочил  застрахователна сума от 1 200 000 

лева. 

Дейност: строител 

Валидност до 19.02.2017 г. 

 

Не са установени 

ІІІ 1.3) Технически и професионални възможности 

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

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

1. Участниците трябва да са изпълнили най-малко 1500 метра 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 или реконструкция на 

канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от урбанизираните територии или 

канализационни клонове (улични) в урбанизираните територии. 

Направа на канализационна мрежа – 1685 метра за обект: 

Ремонт на ВиК мрежи и съоръжения в община Гърмен. 

Период на изппълнение: от 11.11.2015 г. до 11.01.2016 г. 

Не са установени 

2. Участникът трябва да разполагат с експерт „Контрол по качеството“, който 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. 

  

Венцислав Невенов Амзов 

Строителен техник 

Професионална квалификаиция – удостоверение 

№72/19.02.2016 г.  

 

Не са установени 

Съдържание на офертата Представено/ непредставено/неприложимо 

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

Опис на представените документи – съгласно образец № 1 Да Не са установени 

Попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 

2) 

Да Не саа установени 

Документи за доказване на предприети мерки за надеждност, когато е приложимо 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. 

Неприложимо Не са установени 

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 

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 

Неприложимо Не са установени 

Техническо предложение – съгласно Образец №3 Да Не са установени 

Запечатнан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“  Да Не са установени 

Участник с пореден №5 ,,ЩРАБАГ‘‘ ЕАД с ЕИК 130463628 

Раздел ІІІ.1) Условия за участие 
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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 

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

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: Четвърта група, стоежи от 

Втора 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 №IV - TV 

004775, валидност до 30.09.2017 г., четвърта група, строежи 

от първа дочетвъртакатегория 

Не са установени  

ІІІ 1.2) Икономическо и финансово състояние 

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

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в 

строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката (IІ – ра 

категория строежи). Застрахователното покритие следва да е не-по-малко от минимума, приложим 

за строежи IІ – ра категория, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството (чл. 5, ал. 2, т. 2 – 400 000 лв.) 

Участникът е посочил  застрахователна сума от 600 000 

лева. 

Дейност: строител 

Валидност до 01.01.2017 г. 

Застрахователна полица №1301160126000354 

Не са установени 

ІІІ 1.3) Технически и професионални възможности 

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

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

1. Участниците трябва да са изпълнили най-малко 1500 метра 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 или реконструкция на 

канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от урбанизираните територии или 

канализационни клонове (улични) в урбанизираните територии. 

Инженерна инфраструктура на местност „Бул.Сливница-II 

етап, между ул.“Мински“ и бул.“Панчо Владигеров“, във 

връзка с изпълнение на Договор за БФП №DIR-51011116-

С029 по ОПОС 

Обща дължина 1809,46- канализация 

Не са установени 

2. Участникът трябва да разполагат с експерт „Контрол по качеството“, който 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. 

  

Инж. Весела Георгиева Чапанова-Димитрова 

Строителен инженер Транспортно строителство 

Професионална квалификаиция – удостоверение 

№034/20.08.2015 г.  

 

Не са установени 

Съдържание на офертата Представено/ непредставено/неприложимо 

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

Опис на представените документи – съгласно образец № 1 Да Не са установени 

Попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 

2) 

Да Не са установени 

Документи за доказване на предприети мерки за надеждност, когато е приложимо Неприложимо Не са установени 
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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. 

Неприложимо Не са установени 

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 

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 

Неприложимо Не са установени 

Техническо предложение – съгласно Образец №3 Да Не са установени 

Запечатнан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“  Да Не са установени 

Участник с пореден №5 ,,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 

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

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: Четвърта група, стоежи от 

Втора 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 №IV - TV 

003532, валидност до 30.09.2017 г., четвърта група, строежи 

от първа до четвърта категория 

Не са установени 

ІІІ 1.2) Икономическо и финансово състояние 

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

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в 

строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката (IІ – ра 

категория строежи). Застрахователното покритие следва да е не-по-малко от минимума, приложим 

за строежи IІ – ра категория, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството (чл. 5, ал. 2, т. 2 – 400 000 лв.) 

Участникът е посочил застрахователна сума от 700 000 

лева. 

Дейност: строител 

Валидност до 15.12.2016 г. 

Застрахователна полица №0000508659 

Не са установени 

ІІІ 1.3) Технически и професионални възможности 

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

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 
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1. Участниците трябва да са изпълнили най-малко 1500 метра 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 или реконструкция на 

канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от урбанизираните територии или 

канализационни клонове (улични) в урбанизираните територии. 

Рехабилитация на улична канализация с. Ваклиново, 

община Сатовча – дължина 1845 метра. 

Период на изпълнение: 22.08.2013 г. – 24.05.2014 г. 

Не са установени 

2. Участникът трябва да разполагат с експерт „Контрол по качеството“, който 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. 

  

Инж. Венцислав Илианов Даскалов 

Строителен инженер Транспортно строителство 

Професионална квалификаиция – удостоверение 

№142/26.09.2015 г.  

 

Не са установени 

Съдържание на офертата Представено/ непредставено/неприложимо 

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

Опис на представените документи – съгласно образец № 1 Да Не са установени 

Попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 

2) 

Да Не са установени 

Документи за доказване на предприети мерки за надеждност, когато е приложимо 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. 

Неприложимо Не са установени 

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 

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 

Неприложимо Не са установени 

Техническо предложение – съгласно Образец №3 Да Не са установени 

Запечатнан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“  Да Не са установени 

Участник с пореден №6 ,,ШЕРБЕТОВ - М‘‘ ООД с ЕИК 811184189 

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 

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

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: Четвърта група, стоежи от 

Втора 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 №ІV – ТV 

007713, валидност до 30.09.2017 г., четвърта група, строежи 

от втора до четвърта категория 

Не са установени 
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ІІІ 1.2) Икономическо и финансово състояние 

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

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в 

строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката (IІ – ра 

категория строежи). Застрахователното покритие следва да е не-по-малко от минимума, приложим 

за строежи IІ – ра категория, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително 

застраховане в проектирането и строителството (чл. 5, ал. 2, т. 2 – 400 000 лв.) 

Участникът е посочил застрахователна сума от 400 000 

лева. 

Дейност: строител 

Валидност до 06.07.2017 г. 

Застрахователен договор №0410010000648 

Не са установени 

ІІІ 1.3) Технически и професионални възможности 

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

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

1. Участниците трябва да са изпълнили най-малко 1500 метра 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 или реконструкция на 

канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от урбанизираните територии или 

канализационни клонове (улични) в урбанизираните територии. 

Ремонти работи на канал ул. Кирил и Методий, гр. Гоце 

Делчев – дължина 86 метра, период на изпълнение 12.09.-

20.09.2014 г. 

Площадкова канализация на къща за гости с. Огняново – 

дължина 406 метра, период на изпълнение 10.01.-03.02.2015 

г. 

Изпълнение на канализационен колектор към обект Проект 

за разширение на метрото в София: трета метро линия – 

депо Ботевградско шосе – бул. Владимир Вазов – Централна 

градска част – ж.к. Овча купел - дължина 1350 метра, 

период на изпълнение 03-04 2016 г. 

Изпълнената „площадкова канализация на къща за гости – с. 

Огняново“ не попада във вида строителство идентично или 

сходно с предмета на поръчката. Плащадковата канализация  

(вътрешната, дворна) е канализационна мрежа, която обслужва 

конкретен поземлен имот.  

Изискването на Възложителя е за изпълнени най-малко 1500 

метра стротиелство с предмет и обем идентичен или сходен с 

този на поръчката, а участникът е идзпълнил само 1436 метра, 

т.е. не е доказано съсответствие с критеря за подбор. 

2. Участникът трябва да разполагат с експерт „Контрол по качеството“, който 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. 

  

Инж. Марина Трайкова 

Строителен инженер ПГС 

Професионална квалификаиция – удостоверение 

№02/14.05.2016 г.  

 

Не са установени 

Съдържание на офертата Представено/ непредставено/неприложимо 

Липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или 

критериите за подбор 

Опис на представените документи – съгласно образец № 1 Да Не са установени 

Попълнен и подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец № 

2) 

Да Не са установени 

Документи за доказване на предприети мерки за надеждност, когато е приложимо 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. 

Неприложимо Не са установени 
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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 

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 

Неприложимо Не са установени 

Техническо предложение – съгласно Образец №3 Да Не са установени 

Запечатнан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“  Да Не са установени 

 

Председател: Мариана Устаилиева /п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

Членове:  

1. инж. Петър Мутафчиев /п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

3. инж. Иван Стефанов /п./ Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

  

 


