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Приложение №2  

към протокол №2 от 13.03.2015 г. 
 

Задължителни документи и критерии за подбор, съгласно заповед №223 от 20.02.2015 г. и публичната покана за обществена поръчка с 

предмет Укрепване на улица „Христо Матов“ в гр.Гоце Делчев, чрез изграждане на подпорни стени по две обособени позиции: Обособена позиция 

1: Подпорна стена за укрепване на улица в УПИ ХХІІ-2257, кв.73, гр.Гоце Делчев Обособена позиция 2: Подпорна стена за възстановяване на улица 

между о.т. 752 и о.т. 754 в кв.80, гр.Гоце Делчев, открита със заповед №223/20.02.2015 г. на кмета на община Гоце Делчев, идентификационен номер 

ГД/2014/ПП/С/2, номер на публичната покана в Регистъра на обществените поръчки в АОП: ID 9039079 от 20.02.2015 г.: 

  За обособена позиция №2 

 
изисквания за изпълнение на поръчката за двете 

обособени позиции 
Участник №1 

„Елитстрой“ АД, гр. 

Благоевград 

 

Участник №2  

„Адванс строй“ ЕООД, 

гр. Смолян 

 

Участник №4  

„БКС“ ЕООД, гр. 

Гоце Делчев 

 

Участник №5 

ДЗЗД „НЕВРОКОП 

СТРОЙ – 2015“ 

Участник №6  

„Шербетов – М“ 

ООД, гр. Гоце Делчев 

 

А. Общи изисквания: Да Да Да Да Да 

1. Участници могат да бъдат всички български или 

чуждестранни физически или юридически лица, 

включително техни обединения, които отговарят на 

изискванията, регламентирани от Закона за 

обществени поръчки и обявените от Възложителя 

изисквания в настоящата заповед и публична покана.  

1.1 За доказване на изискването по т.1 участникът 

попълва в офертата „Данни за лицето, което 

прави предложението”: Посочване на единен 

идентификационен код по чл. 23 от Закона за 

търговския регистър, 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. 

 При участници обединения се представя - 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 представляващия. 

 

 
Да  

посочено ЕИК 

 
Да 

посочено ЕИК, 

удостоверение от 

Агенция по 

вписванията  

 
Да, 

посочен ЕИК, копие 

от удостоверение от 

Агенция по 

вписванията 

 
Заверено копие от 

Споразумение за 

създаване на ДЗЗД 

„НЕВРОКОП СТРОЙ – 

2015“ 

 

 

 

 
Да, посочен ЕИК 

 

Б. Специфични изисквания Да Да 

 

Да 

 

Да 

 

Да 
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2. Участникът да е изпълнил строителство еднакво 

или сходно с предмета на поръчката през последните 

5 (пет) години, считано от датата на подаване на 

офертата. 

Строителство еднакво или сходно с предмета на 

поръчката е: строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква 

"а" от ЗУТ – частни пътища, улици от 

второстепенната улична мрежа V и VI клас и 

съоръженията към тях (мостове, водостоци, 

подпорни стени, кръстовища, улични съоръжения за 

осветление, сигнализация, безопасност и др.). 

2.1. За доказване на изискването по т. 2 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: 

а) 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 

б) 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 

в) копия на документи, удостоверяващи 

изпълнението, вида и обема на изпълнените 

строителни дейности; 

„Изграждане и 

укрепване на 

дребномащабна 

инфраструктура за 

предотвратяване на 

наводнения на р. 

Луда Мара в най-

южната и част от 

моста на Старата 

лимонадена фабрика 

до границите на 

урбанизираната 

територия на гр. 

Петрич – І-ви етап”; 

Списък на 

строителството, 

изпълнено през 

последните 5 години, 

Референция изх. 

№13/27.08.2014 г. от 

община Петрич 

„Възстановяване на 

подпорна стена в с. 

Богутево”, Списък  на 

строителството, 

зпълнено през 

последните 5 години, 

референция №26-00-

2005/14.02.2014 г. от 

Община Чепеларе 

„Предотвратяване на 

наводнения в община 

Гоце Делчев от 

разлива на реки 

Мусомишка и Туфча, 

строеж Корекция на 

р. Мусомишка в 

участъка й на 

преминаване през с. 

Мусомище – прагове 

и подпорни стени, 

публичен регистър на 

Камарата на 

строителите в 

България 

Изграждане на 

подпорна стена на 

гробищен парк в кв. 

Грамада – първи етап, 

град Благоевград, 

Укрепване на 

подпорна стена на 

гробищен парк в кв. 

Грамада – втори етап, 

град Благоевград, 

Удостоверение за 

добро изпълнение 

изх.№ 69-00-1087/ 

28.10.2014 г. 

Аварийно 

възстановяване на 

„Пешеходен мост на 

р. Градска в кв. 177 – 

гр. Гоце Делчев, 

списък на 

строителството, 

изпълнено през 

последните 5 години, 

удостоверение за 

добро изпълнение 

изх. №70-00-

134/05.03.2015 г. от 

община Гоце Делчев 

 

 

 

 

3. Участникът да е вписан в Централния 

професионален регистър на строителя към 

Камарата на строителите за строежи четвърта 

категория - строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква "а" 

от ЗУТ – частни пътища, улици от второстепенната 

улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях 

(мостове, водостоци, подпорни стени, кръстовища, 

улични съоръжения за осветление, сигнализация, 

безопасност и др.) 

3.1. За доказване на изискването по т. 3 се представя 

 
декларация и копие 

от удостоверение 

№ІV-ТV 006219 и 

талон 

 

 
декларация, копие от 

удостоверение №ІІ-ТV 

003340 и талон 

 
декларация   

 
декларации, копие от 

удостоверение №№ ІV-

ТV 005496 и талон, IV-

TV 006637 и талон 

 
декларация 
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декларация (по образец) 

 

Съдържание на офертата: Да Не Да Да Да 

1. Оферта с данни за лицето, което прави 

предложението;(по образец);  

Срокът на валидност на офертите не може да бъде 

по-кратък от 60 календарни дни  

 

 
Да, срок на валидност 

60 дни 

 
Да, срок на валидност 

60 дни 

 
Да, срок на валидност 

60 дни 
Да, срок на валидност 

60 дни 

 

 

Да, срок на валидност 

180 дни 

2. Списък на документи, съдържащи се в офертата Да Да Да Да Да 

3. Декларация от подизпълнителите, ако при 

изпълнение на поръчката участникът ще използва 

подизпълнител – по образец. 

 

неприложимо 

 

неприложимо 
 

неприложима неприложимо неприложимо 

4. Техническо предложение – по образец Да Да Да Да Да 

4.1 Подробно описание на предложените дейности – 

Приложение № 1 
 

Да 
Да 

 

Да 
Да Да 

4.2 Линеен календарен график – Приложение № 2 Да Да Да Да Да 

4.3 Диаграма на работна ръка Да Да Да Да Да 

4.4 Диаграма на механизация Да Да Да Да Да 

5. Ценово предложение – по образец Да Не Да Да Да 

5.1 Ценови показатели – Приложение № 1 Да Не Да Да Да 

5.2 Количествено-стойностна сметка – Приложение 

№ 2 
Да 

Да 
Да 

Да Да 

5.3 анализи на единичните цени на CD Да Не Да Да Да 

 

Дата: 13.03.2015 г. 

 

Председател: инж. Петър Мутафчиев  _________/п./____________________ 

Членове:  

1. инж. Атанас Каракиев _________/п./____________________ 

2. Киприяна Гулева _________/п./____________________ 
 

 


