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Приложение №1 

към Протокол №2 

 

Задължителни документи и изисквания на Възложителя съгласно Заповед № 614/10.08.2015 г. на кмета на община Гоце Делчев и Указания 

към участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана по реда на глава осма “а” от Закона за 

обществените поръчки с предмет: „Доставка на употребявана техника – мотометачна машина и тристранен самосвал с двойна 

кабина, за нуждите на Общинско предприятие „Чистота“ град Гоце Делчев“, открита със заповед № 614/10.08.2015 г. на кмета на 

община Гоце Делчев, идентификационен номер на поръчкaта ГД/2015/ПП/Д/13, уникален код на публичната покана в Агенцията за 

обществени поръчкиe 9044671 от 10.08.2015 г. 

 

Участник с пореден №1 БИ ЕМ ЛИЗИНГ-ТРЕЙД АД, 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 
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А. Общи изисквания 

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 публичната покана. 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. 

 

Б. Специфични изисквания 

Участникът да е изпълнил минимум един 

договор за доставка на мотометачна машина 

и един договор за доставка на самосвал, 

изпълнени през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да, посочен ЕИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор от 25.04.2013г. за 

доставка на три броя нови 

мултифункционални машини ОП 

„Чистота“ гр. Пловдив 

 

Договор № 26-177-2 от 

12.12.2013г. за доставка чрез 

покупка на един брой 

автометачна машина за нуждите 

на община Златица 

 

 

Договор № 140411 от 

07.05.2014 г. за нуждите на 

ГБС Инфраструктурно 

строителство“ АД гр. София 

за доставка на 8 броя товарни 

автомобили самосвали 

          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. 

 

Списък на договорите за доставки на 

мотометачна машина и самосвал, 

изпълнени през последните три 

години, считано от датата на 

подаване на офертата (по образец), 

включително стойностите, срок за 

изпълнение и предмет на договорите.  

        

Препоръки / референции за добро 

изпълнение на основните договори за 

извършване на доставки. 

       

 Участникът да притежава заверено 

копие на валиден сертификат, 

удостоверяващ съответствието на 

участника в процедурата със стандарт 

за управление на качеството ISO 

9001:2008 и ISO 14001:2004 (или 

еквивалентно или еквивалентни 

мерки) с обхват: продажба, 

гаранционен и извънгаранционен 

сервиз на автомобили. При 

представяне на еквивалентен 

сертификат участникът е длъжен да 

представи всички документи, 

доказващи еквивалентността на 

сертификата;  
 

 

 

 

Неприложимо 

 

 

 

 

 

Да, Списък на договорите 

изпълнени през последните три 

години, считано от датата на 

подаване на офертата по образец 

 
 

Удостоверения за добро 

изпълнение от ОП „Чистота“ гр. 

Пловдив,  „А.С.А. България“ 

ЕООД гр. София и 

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 

ЕООД гр. Варна, референции от 

Община Златица и ГБС 

Инфраструктурно строителство“ 

АД гр. София 

 

 

Сертификат № 30746/14/S за 

внедрена система за управление на 

качеството по стандарт ISO 

9001:2008, валиден до 2017 г., 

Сертификат № EMS-5494/S за 

внедрена система за управление на 

качеството по стандарт ISO 

14001:2004, валиден до 2017 г., 
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ІІ. Задължтелни документи 

Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника по образец; 
Да, Списък на документите, 

съдържащи се в офертата 

Оферта с данни за лицето, което прави предложението; (по образец) Да, Оферта по образец 

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

идентифицираща информация 
Да, посочен ЕИК 

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 

Неприложимо  

Списък на договорите за доставки на мотометачна машина и самосвал, изпълнени през последните три години, считано от 

датата на подаване на офертата, включително стойностите, срок за изпълнение и предмет на договорите; (по образец). 

Да, Списък на договорите изпълнени 

през последните три години, считано 

от датата на подаване на офертата по 

образец 

Препоръки / референции за добро изпълнение на основните договори за извършване на доставки. 

  

Удостоверение за добро изпълнение – 

3 броя, Референция – 2 броя 

Заверено копие на валиден сертификат, удостоверяващ съответствието на участника в процедурата със стандарт за 

управление на качеството ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 (или еквивалентно или еквивалентни мерки) с обхват: продажба, 

гаранционен и извънгаранционен сервиз на автомобили. При представяне на еквивалентен сертификат участникът е 

длъжен да представи всички документи, доказващи еквивалентността на сертификата;  

 

Декларация от подизпълнителите, ако при изпълнение на поръчката участникът ще използва подизпълнител – по образец. 

 
Неприложимо 

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1  

от Закона за обществените поръчки – по образец; 
Да, Декларация по образец  

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 

от Закона за обществените поръчки – по образец; 
Да, Декларация по образец 

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 

от Закона за обществените поръчки – по образец; 
Да, Декларация по образец 

 Техническо предложение – по образец; Да  

Ценово предложение – по образец; Да  

 

 

 

 

 

 

1. Константин Смилев /п./ 

2. Ибрахим Велиша /п./ 3. Киприяна Гулева /п./ 


