
Приложение 1 към протокол №1 

 

Председател: 

__________/п./____________ - Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД 

Петър Мутафчиев – директор на Дирекция Устройство на територията 

 

Членове: 

__________/п./____________ - Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД 

инж.Стоян Марков – ст.специалист „УТ“; 

 

__________/п./____________ - Заличени данни на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД 

2. Марина Герова-гл.експерт „Обществени поръчки и проекти“ 

Изисквания ЕТ "Маргарита-П-Иван Костадинов", гр.Благоевград 

ЕИК 203472353 

"Техно-Консулт 2000" ЕООД 

ЕИК 112522459 

Изисквания за лично състояние: 1. липса на обстоятелства по чл. 54, ал.1, т. 1-5 и т.7 от ЗОП;  

2. участник не може да е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим  

1. Съответства 

2. Съответства 
 

1. Съответства 

2. Съответства 
 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участникът следва  да има валидна регистрация, в 

Централния професионален регистър на строителя, която да му позволява извършването на строителните работи, 

предмет на настоящата поръчка именно:  изпълнение на строителство за обекти от Първа група, Четвърта категория 
(чл.8, ал.2, буква „б“ от Наредба №1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи) съгласно Правилника за 

реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС) 

Притежава Удостоверение №I-TV 014444. със срок на 

валидност 30.09.2017г. 

Притежава удостоверение №   I - TV 016170 с 

валидност до 30.09.2018 

Икономическо и финансово състояние:  Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална 
отговорност в строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката - IV – та 

категория строежи.  

Притежава валидна застраховка №04100100002093 от 
21.04.2017 г. валидна до20.04.2018 г.със застрахователна 

премия 600 000 лева- строителство 

Притежава валидна застраховка 
№212217121000006 от 30.01.2017 г. валидна 

до13.02.2018 г.със застрахователна премия 

600 000 лева- строителство 

Технически и професионални способности:  
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 с предмет и обем идентичен или сходен с този на поръчката” включва: изграждане и/или, ремонт и/или, 
реконструкция и/или рехабилитация на отоплителна инсталация в сграда с жилищно и/или обществено и/или смесено 

предназначение. 

СМР по подобряване на образователната инфраструктура 
СОУ „Хр.Ботев“, общ.Кочериново, в т.ч.демонтаж на стара 

отоплителна инсталация и отоплителни тела, демонтаж на 

стари котли и горелки, доставка и монтаж на нави 
отоплителни котли и горелки, доставка и монтаж на нови 

разширителни съдове, циркулационни помпи, табла за 

управление, доставка и монтаж на отоплителна инсталация 
от метални тръби, тръби от полипропилен с алуминиева 

вложка, отоплителни тела от алуминиеви радиатори и др. 

Изпълнение на СМР на ОДЗ „Джани Родари“, 
гр.Гоце Делчев, в т.ч.Демонтажни работи- 

аншлуси 104 м., чугунени радиатори- 100 бр., 

лири- 2 бр.; монтаж на отоплителни тела- 
ал.радиатори 110 бр., лири- 3 бр., пластмасови 

тръби ф16х2 с алуминиева вложка-340 м. и 

тръбни съединения за тях-444 бр.; Котелно—
котел водогреен стоманен-290кв., 

циркулационни помпи-2 бр., затворен 

разширителен съд, вентилатор-взривозащитен 
и др. 

Опис на документите в офертата: Образец 1 Да Да 

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП); Образец 2 Да Да 

Техническо предложение: Образец 3; 
Приложение №1 Работна програма; 

Приложение №2 -Линеен график за изпълнение на поръчката; 

Приложение №3 - „Технически характеристики на предлагания котел“ (по образец) 

Да Да 

Ценово предложение – изготвя се съгласно Образец № 4 и приложения №№1, 2 Да Да 


