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Приложение №1 

към Протокол №2 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:                                                                                                      

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ : …………П………………  - ВЛАДИМИР МОСКОВ 

     

    

Процедура за събиране на оферти с обява по чл.20, ал.3, т.1 от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на обществена 

поръчка с предмет „Преустройство на котелно, въвеждане на възобновяеми енергийни източници и външно саниране на ЦДГ „Щастливо 

детство“ - с. Корница, община Гоце Делчев“, открита с обява с изх.70-00-403/01.06.2016 година на кмета на община Гоце Делчев, 

идентификационен номер от Регистъра на обществените поръчки на община Гоце Делчев: ГД/2016/ОП/С/7,  идентификационен номер от 

Регистъра на обществените поръчки на АОП: 9053402, назначена със заповед № 516 от 20.06.2016  година и заповед №542 от 29.06.2016 г. , 

издадена от кмета на община Гоце Делчев. 

 

 

Изисквания към личното състояние на участниците, и задължителни документи, съгласно обявата за провеждане на обществена 

поръчка  

 

Участник с пореден №1 „МЕАЦА“ ЕООД гр. Кърджали 

І. Условия, на които трябва да отговарят участниците, поставени от възложителя и задължителни документи, доказващи изискванията 

поставени от Възложителя 

Изисквания Данни на участника 
Задължителни документи 

съгласно офертата за участие 

Представени документи от 

участника 

1.1. Изисквания към личното състояние на участниците 
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1.1.1. Липсата на обстоятелства по чл.54, 

ал.1, т.3-5 от ЗОП и чл.54, ал.1,2 и 7 от 

ЗОП, съгласно условията на 

Възложителя и чл.97, ал.5 от ППЗОП 

(Правилник за прилагане на Закона за 

обществените поръчки) 

Не са налице обстоятелства по 

чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП и 

чл.54, ал.1,2 и 7 от ЗОП, 

съгласно условията на 

Възложителя и чл.97, ал.5 от 

ППЗОП 

Обр.№12 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 

Обр.№13 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 (2) 

Обр.№12 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 

Обр.№13 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 (2) 

1.1.2. Участникът трябва да е 

регистриран по Закона за Търговския 

регистър или по Закона за регистър 

БУЛСТАТ или еквивалентна 

регистрация според националния закон в 

държавата, в която участникът е 

регистриран. 

Посочен ЕИК 108568283 
 Посочен ЕИК, съгласно чл.23 от 

ЗТР 

Посочен ЕИК в Приложение 

Административни сведения за 

участник 

1.2. Критерии за подбор, поставени от възложителя 

1.2.1. Изискване към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност по чл. 59, ал. 1, т.1 от ЗОП 

1.2.1.1. Участикът 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) или еквивалент. 

Участникът притежава 

правоспособност за 

изпълнение на строеж с 

обхват: 

Първа група, строежи от първа 

до пета категория  

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. 

Възложителят признава 

еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в 

други държави членки. (чл.68, ал.4 

от Новия ЗОП) 

Удостоверение № I - TV 013586 

и талон, Удостоверение № I - 

TV 010773 и талон, ЦПР, 

Камара на строителите в 

България, валидност до 

30.09.2016 г. 

 

1.2.2. Изисквания към икономическото и фаиансово състояние по чл. 59, ал. 1, т.2 от ЗОП 
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1.2.2.1 Участникът трябва да притежава 

застраховка „Професионална 

отговорност“, на основание чл.171 ал. 1 

от ЗУТ за имуществени и 

неимуществени вреди, причинени на 

други участници в строителството и/или 

на трети лица, вследствие на 

неправомерни действия или бездействия 

при или по повод изпълнение на техните 

задължения, извършени през срока на 

застраховката или в периода от 

ретроактивната дата до началото на 

застрахователната полица. Годишният 

лимит на отговорност не може да бъде 

по малък от минималния лимит за 

съответната категория обект за 

конкретната дейност, извършвана от 

застрахования, съгласно чл.5, ал.2, т.4 от 

Наредбата за условията и реда за 

задължителното застраховане в 

проектирането и строителството. 

Участникът притежава 

застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в 

проектирането и 

строителството“ 

Доказателства за наличие на 

валидна застраховка 

„Професионална отговорност“ 

Застрахователна полица 

№212216081000004/15.01.2016 

г. по задължилна застраховка 

„Професионална отговорност 

на участниците в проектирането 

и строителството“, валидна до 

18.01.2017 г. 

1.2.3. Изисквания за техническите и професионални способности на участника по чл. 59, ал. 1, т.3 от ЗОП 

1.2.3.1. Всеки участник трябва да 

разполага със следният персонал и/или 

ръководен състав с определена 

професионална компетентност:  
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- Технически ръководител на обекта - 

да притежава образователно-

квалификационна степен „магистър” 

или „бакалавър” в областта на 

строителството, или строителен техник. 

За позицията се изисква минимум 5 

години  професионален опит, от който 

участие като „технически ръководител” 

на минимум 1 обект с предмет, подобен 

на предмета на настоящата поръчка; 

Димитър Николов Милушев – 

средно специално 

обаразование, специалност 

„Строителство и архитектура“, 

кавлификация „строителен 

техник“; 

Професианален опит над пет 

години; 

Опит като технически 

ръководител” на минимум 1 

обект с предмет, подобен на 

предмета на настоящата 

поръчка – технически 

ръководител на обект „Смяна 

на предназначението и 

преустройство на ОУ в 

защитено жилище 

в.Минзухар, общ. Черноочене; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

- Координаторът по безопасност и 

здраве - да отговаря на изискванията по 

чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/22.03.2004 г. 

за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на СМР; 

Мелекбер Сабахтин Салиф, 

строителен инженер и 

координатор по безопасност и 

здраве, преминато обучение 

като координатор по 

безопасност и здраве в 

строителството; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 
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- Отговорник по контрола на 

качеството - да притежава съответното 

удостоверение за контрол върху 

качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на 

съответствието на строителните 

продукти със съществените изисквания 

за безопасност или еквивалентен 

документ; 

Атанас Борисов Зафиров, 

строителен инженер, 

притежава Удостоверние за 

завършено обучение за 

осъществяване на контрол  

върху качеството на 

изпълнение на строителството 

и за съответствие на влаганите 

строителни продукти със 

съществените изисквания за 

безопасност; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

1.2.3.2. Да разполага с необходимия 

брой лица, които ще изпълняват 

строителството, съобразно видовете 

работи по КСС. Лицата могат да бъдат 

включени или не в структурата на 

участника. 

Разполага с квалифицирани 

строителни работници и 

технически персонал – 

работници по строителни 

изолации, гипсаджии, мазачи, 

дограмаджия, бояджия, 

работни подови облицовки и 

настилки, монтажник на 

хладилни и климатични 

инсталации, електромонтьор, 

работник строителство; 

Обр.№5 Списък на 

квалифицираните строителни 

работници; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обр.№5 Списък на 

квалифицираните строителни 

работници; 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Специални изисквания, на които трябва да отговарят участниците, поставени от възложителя и задължителни документи, 

доказващи специалните изискванията поставени от Възложителя, съгласно чл.47 от ЗОП 

1.3.1. Изискване за наемане на безработни лица при реализиране на обекта 
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1. Наемане на регистрирани в ДБТ 

безработни при реализиране на обекта, 

които са част от общия състав 

работници, при спазване на следните 

изисквания по Приложение – 

Декларация за приемане на договора, 

изготвено по образеца на Проект 

„Красива България” за 2016 г.:  

a) При срок за изпълнение на 

договора за СМР 4 (четири) месеца, 

участникът определя  човекомесеците 

труд, положен от общия състав 

работници на база линейния график и 

ги записва в ОБРАЗЕЦ №9- Техническо 

предложение, като от тях минимум 16 

(шестнадесет) човекомесеца е 

изискуемият положен труд от 

квалифицирани/неквалифицирани 

безработни лица;  

b) Броят на общия състав 

работници, в т. ч. на 

квалифицирани/неквалифицирани 

безработни лица се изчислява на база 

посочения срок (в месеци) за 

изпълнение на договора за СМР; 

При срок за изпълнение на 

договора участникът ще 

осигури на обекта полагането 

на 39,45 човекомесеца труд, 

положен от 

квалифицирани/неквалифици

рани работници, от които 16 

човекомесеца труд ще бъдат 

положени от регистрирани в 

ДБТ безработни лица. 

 

Обр.№9 Техническо предложение; 

 

 

Обр.№11 Декларация за приемане 

на договора; 

 

Обр.№9 Техническо 

предложение; 

 

Обр.№11 Декларация за 

приемане на договора; 

1.3.2. Изисване за изплащане на заплати и внасяне на осигурителни вноски 



 7 

2. Изплащане на заплати и внасяне на 

осигурителни вноски на база 

минимален месечен размер на 

осигурителния доход по основни 

икономически дейности и 

квалификационни групи професии, 

съгласно приложение №1 от Закона за 

бюджета на държавното обществено 

осигуряване; 

 

Участникът е декларирал, че 

изплащане на заплати и 

внасяне на осигурителни 

вноски на база минимален 

месечен размер на 

осигурителния доход по 

основни икономически 

дейности. Предвидената в 

ценото предложение мин. 

часова ставка гарантира цена 

на труда над мин. раб. 

заплата, предвидени са и 80% 

допълнителни разходи върху  

труд; 

Декларация за спазване на 

изискванията за закрила на 

заетостта  

Декларация за спазване на 

изискванията за закрила на 

заетостта 

1.3.3. Изисване за Реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници 

3. Реалистично съотношение между 

квалифицирани и неквалифицирани 

работници; 

Налице е реалистично 

съотношение между 

квалифицирани и 

неквалифицирани 

работници. 59% от общия 

брой предвидени 

човекомесеци ще бъдат 

положени от работници на 

на участника. 

  

ІІ. Задължтелни документи 

Обр.№1 Административни сведения за участника;  Да 

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. Възложителят признава еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. (чл.68, ал.4 от Новия ЗОП) 

Да 

Обр.№2 Декларация посещение на обекта; Да 

Доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“; Да 

Обр.№3  Декларация за специални изисквания; Да 

Обр.№4 Декларация - списък на служителите/експертите; Да 

Обр.№5 Списък на квалифицираните строителни работници; Да 
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Обр.№6 Декларация материали; 

Всеки участник трябва да представи декларация за основните видове материали и изделия, които ще 

бъдат вложени при изпълнението на поръчката, като към нея се представят документи за съответствие 

(сертификати) на използваните материали, съгласно изискванията на Европейския съюз (обозначение 

„СЕ”, съгласно европейска декларация на съответствие, декларация за произход, еко-етикети или 

покрити стандарти за качеството).  

Сертификатите, които са на чужд език, трябва задължително да са представени и в превод на 

български. 

Да 

Обр.№7 Декларация за гаранционни срокове; 

Всеки участник трябва да предложи гаранционни срокове в години за всички видове строително-

монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта. Гаранционните срокове следва да са 

съобразени с изискванията на Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти; 

Да 

Обр.№8 График за изпълнение на СМР/СРР; 

Всеки участник трябва да предложи: линеен график, съобразен с посочения срок за изпълнение на 

поръчката, обвързан с предвидената работна ръка (с посочената общазаетост на обекта в човекомесеци) 

за изпълнение на СМР/СРР; диаграма на работната ръка. 

Да 

Обр.№9 Техническо предложение; Да 

Приложения към техническото предложение:  

1. Списък на основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при 

изпълнението на поръчката (Приложение – Декларация материали ОБРАЗЕЦ №6). В 

декларацията се посочва производител (търговска мярка), стандарт/качество и към него се 

представят документи за съответствие на използваните материали с изискванията на 

Европейския съюз (обозначение „СЕ”, съгласно европейска декларация за съответствие, 

декларация за произход, еко-етикети или покрити стандарти за качество). Представят се 

сертификати на основните материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на 

поръчката, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи 

съответствието на материалите и изделията със съответните спецификации или стандарти, 

съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти. Сертификатите, които са на чужд език, се представят задължително и 

в превод на български; 

Да 

5.Диаграма на работната ръка; Да 

6. Диаграма на механизацията; 
Да 

 

Обр.№10 Ценово предложение; Да 
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Приложение КСС – оферта; Да 

Приложение:  Анализи на единичните цени на хартиен носител; Да 

Магнитен носител с КСС и анализи. Да 

Обр.№11 Декларация за приемане на договора; Да 

Обр.№12 - Декларация по чл. 97  ал.  5 от ППЗОП3 Да 

Обр.№13 - Декларация по чл. 97  ал.  5 от ППЗОП3 (2) Да 

Обр.№14 – Декларация подизпълнител 

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за 

действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, 

бездействия и работа. 

Неприложимо 

Обр.№15 – Декларация от подизпълнители (прилага се при необходимост) Неприложимо 

Проект на договор за СМР, подписан и подпечатан на всяка страница Да 

 

 

Участник с пореден №2 „АС – СТРОЙ – ЯНКО СЛАВЧЕВ“ гр. Самоков 

І. Условия, на които трябва да отговарят участниците, поставени от възложителя и задължителни документи, доказващи изискванията 

поставени от Възложителя 

Изисквания Данни на участника 
Задължителни документи 

съгласно офертата за участие 

Представени документи от 

участника 

1.2. Изисквания към личното състояние на участниците 

1.1.1. Липсата на обстоятелства по чл.54, 

ал.1, т.3-5 от ЗОП и чл.54, ал.1,2 и 7 от 

ЗОП, съгласно условията на 

Възложителя и чл.97, ал.5 от ППЗОП 

(Правилник за прилагане на Закона за 

обществените поръчки) 

Не са налице обстоятелства по 

чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП и 

чл.54, ал.1,2 и 7 от ЗОП, 

съгласно условията на 

Възложителя и чл.97, ал.5 от 

ППЗОП 

Обр.№12 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 

Обр.№13 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 (2) 

Обр.№12 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 

Обр.№13 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 (2) 

1.1.2. Участникът трябва да е 

регистриран по Закона за Търговския 

регистър или по Закона за регистър 

БУЛСТАТ или еквивалентна 

регистрация според националния закон в 

държавата, в която участникът е 

регистриран. 

Посочен ЕИК 131204831 
 Посочен ЕИК, съгласно чл.23 от 

ЗТР 

Посочен ЕИК в Приложение 

Административни сведения за 

участник 
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1.2. Критерии за подбор, поставени от възложителя 

1.2.4. Изискване към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност по чл. 59, ал. 1, т.1 от ЗОП 

1.2.1.1. Участикът 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) или еквивалент. 

Участникът притежава 

правоспособност за 

изпълнение на строеж с 

обхват: 

Първа група, строежи от трета 

до пета категория  

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. 

Възложителят признава 

еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в 

други държави членки. (чл.68, ал.4 

от Новия ЗОП) 

Удостоверение № I - TV 011240 

и талон, Удостоверение № V - 

TV 007740 и талон, ЦПР, 

Камара на строителите в 

България, валидност до 

30.09.2016 г. 

 

1.2.5. Изисквания към икономическото и фаиансово състояние по чл. 59, ал. 1, т.2 от ЗОП 

1.2.2.1 Участникът трябва да притежава 

застраховка „Професионална 

отговорност“, на основание чл.171 ал. 1 

от ЗУТ за имуществени и 

неимуществени вреди, причинени на 

други участници в строителството и/или 

на трети лица, вследствие на 

неправомерни действия или бездействия 

при или по повод изпълнение на техните 

задължения, извършени през срока на 

застраховката или в периода от 

ретроактивната дата до началото на 

застрахователната полица. 

Участникът притежава 

застраховка „Професионална 

отговорност“  за дейност 

строителство  

Доказателства за наличие на 

валидна застраховка 

„Професионална отговорност“ 

Застрахователна полица 

№22310001/13121610000566 по 

застраховка „Професионална 

отговорност“, валидна до 

14.05.2017 г. 
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Годишният лимит на отговорност не 

може да бъде по малък от минималния 

лимит за съответната категория обект за 

конкретната дейност, извършвана от 

застрахования, съгласно чл.5, ал.2, т.4 от 

Наредбата за условията и реда за 

задължителното застраховане в 

проектирането и строителството. 

   

1.2.6. Изисквания за техническите и професионални способности на участника по чл. 59, ал. 1, т.3 от ЗОП 

1.2.3.1. Всеки участник трябва да 

разполага със следният персонал и/или 

ръководен състав с определена 

професионална компетентност:  

 
  

- Технически ръководител на обекта - 

да притежава образователно-

квалификационна степен „магистър” 

или „бакалавър” в областта на 

строителството, или строителен техник. 

За позицията се изисква минимум 5 

години  професионален опит, от който 

участие като „технически ръководител” 

на минимум 1 обект с предмет, подобен 

на предмета на настоящата поръчка; 

Александър Юлиянов Мишев 

-  средно специално 

обаразование, специалност 

„Строителство и архитектура“, 

кавлификация „строителен 

техник“; 

Седем години професионален 

опит; 

Опит като технически 

ръководител” на обекти на 

фирмата, опит като 

технически ръководител на 

обект „Ремонт на прокриви и 

изолации, ремонт на ВиК, 

ремонт на електроинсталация, 

зидария и кофраж, различни 

видове настилки и облицовки, 

доставка на алиминиева и PVC 

дограма на МБАЛНП „С 

Наум“. 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

Заповеди  -5 бр. 
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- Координаторът по безопасност и 

здраве - да отговаря на изискванията по 

чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/22.03.2004 г. 

за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на СМР; 

Асен Янков Славчев, 

строителен техник, преминато 

обучение като координатор по 

безопасност и здраве в 

строителството; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

- Отговорник по контрола на 

качеството - да притежава съответното 

удостоверение за контрол върху 

качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на 

съответствието на строителните 

продукти със съществените изисквания 

за безопасност или еквивалентен 

документ; 

Янко Шерьо Славчев, 

строителен техник, притежава 

Удостоверние за завършено 

обучение за осъществяване на 

контрол  върху качеството на 

изпълнение на строителството 

и за съответствие на влаганите 

строителни продукти със 

съществените изисквания за 

безопасност; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

1.2.3.2. Да разполага с необходимия 

брой лица, които ще изпълняват 

строителството, съобразно видовете 

работи по КСС. Лицата могат да бъдат 

включени или не в структурата на 

участника. 

Разполага с квалифицирани 

строителни работници и 

технически персонал – 

работници по строителни – 

зидаро – мазач, монтажник, 

работник електро, бояджия, 

изолаторджия, работник 

строителство; 

Обр.№5 Списък на 

квалифицираните строителни 

работници; 

Обр.№5 Списък на 

квалифицираните строителни 

работници; 

1.3. Специални изисквания, на които трябва да отговарят участниците, поставени от възложителя и задължителни документи, 

доказващи специалните изискванията поставени от Възложителя, съгласно чл.47 от ЗОП 

1.3.1. Изискване за наемане на безработни лица при реализиране на обекта 



 13 

1. Наемане на регистрирани в ДБТ 

безработни при реализиране на обекта, 

които са част от общия състав 

работници, при спазване на следните 

изисквания по Приложение – 

Декларация за приемане на договора, 

изготвено по образеца на Проект 

„Красива България” за 2016 г.:  

a) При срок за изпълнение на 

договора за СМР 4 (четири) месеца, 

участникът определя  човекомесеците 

труд, положен от общия състав 

работници на база линейния график и 

ги записва в ОБРАЗЕЦ №9- Техническо 

предложение, като от тях минимум 16 

(шестнадесет) човекомесеца е 

изискуемият положен труд от 

квалифицирани/неквалифицирани 

безработни лица;  

b) Броят на общия състав 

работници, в т. ч. на 

квалифицирани/неквалифицирани 

безработни лица се изчислява на база 

посочения срок (в месеци) за 

изпълнение на договора за СМР; 

При срок за изпълнение на 

договора от 4 месеца  

участникът ще осигури на 

обекта полагането на 24 

човекомесеца труд, положен 

от 

квалифицирани/неквалифици

рани работници, от които 16 

човекомесеца труд ще бъдат 

положени от регистрирани в 

ДБТ безработни лица. 

 

Налице е несъответствие 

между   декларирания в 

Обр.№9 Техническо 

предложение общ брой 

човекомесеци, които ще бъдат 

положени на обекта и броя на 

човекомесеците съгласно 

Графика за изпълнение на 

СМР, както и с диаграмата на 

работна ръка. 

 

 

Обр.№9 Техническо предложение; 

 

 

Обр.№11 Декларация за приемане 

на договора; 

 

Обр.№9 Техническо 

предложение; 

 

Обр.№11 Декларация за 

приемане на договора; 

1.3.2. Изисване за изплащане на заплати и внасяне на осигурителни вноски 
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2. Изплащане на заплати и внасяне на 

осигурителни вноски на база 

минимален месечен размер на 

осигурителния доход по основни 

икономически дейности и 

квалификационни групи професии, 

съгласно приложение №1 от Закона за 

бюджета на държавното обществено 

осигуряване; 

 

Участникът е декларирал, че 

изплащане на заплати и 

внасяне на осигурителни 

вноски на база минимален 

месечен размер на 

осигурителния доход по 

основни икономически 

дейности. Предвидената в 

ценото предложение мин. 

часова ставка гарантира цена 

на труда над мин. раб. 

заплата, предвидени са и 80% 

допълнителни разходи върху  

труд; 

Декларация за спазване на 

изискванията за закрила на 

заетостта  

Декларация за спазване на 

изискванията за закрила на 

заетостта 

1.3.3. Изисване за Реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници 

3. Реалистично съотношение между 

квалифицирани и неквалифицирани 

работници; 

Поетите от участника 

ангажименти за осигуряване 

на полагането на 24 

човекомесеца труд, положен 

от квалифицирани/ 

Неквалифицирани работници, 

от които 16 човекомесеца 

труд ще бъдат положени от 

регистрирани в ДБТ 

безработни лица, показва, че 

не е налице реалистично 

съотношение между 

квалифицирани и 

неквалифицирани работници; 

  

ІІ. Задължтелни документи 

Обр.№1 Административни сведения за участника;  Да 

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. Възложителят признава еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. (чл.68, ал.4 от Новия ЗОП) 

Да 

Обр.№2 Декларация посещение на обекта; Да 
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Доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“; Да 

Обр.№3  Декларация за специални изисквания; Да 

Обр.№4 Декларация - списък на служителите/експертите; Да 

Обр.№5 Списък на квалифицираните строителни работници; Да 

Обр.№6 Декларация материали; 

Всеки участник трябва да представи декларация за основните видове материали и изделия, които ще 

бъдат вложени при изпълнението на поръчката, като към нея се представят документи за съответствие 

(сертификати) на използваните материали, съгласно изискванията на Европейския съюз (обозначение 

„СЕ”, съгласно европейска декларация на съответствие, декларация за произход, еко-етикети или 

покрити стандарти за качеството).  

Сертификатите, които са на чужд език, трябва задължително да са представени и в превод на 

български. 

Да 

Обр.№7 Декларация за гаранционни срокове; 

Всеки участник трябва да предложи гаранционни срокове в години за всички видове строително-

монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта. Гаранционните срокове следва да са 

съобразени с изискванията на Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти; 

Да 

Обр.№8 График за изпълнение на СМР/СРР; 

Всеки участник трябва да предложи: линеен график, съобразен с посочения срок за изпълнение на 

поръчката, обвързан с предвидената работна ръка (с посочената общазаетост на обекта в човекомесеци) 

за изпълнение на СМР/СРР; диаграма на работната ръка. 

Да 

Обр.№9 Техническо предложение; Да 

Приложения към техническото предложение:  

1. Списък на основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при 

изпълнението на поръчката (Приложение – Декларация материали ОБРАЗЕЦ №6). В 

декларацията се посочва производител (търговска мярка), стандарт/качество и към него се 

представят документи за съответствие на използваните материали с изискванията на 

Европейския съюз (обозначение „СЕ”, съгласно европейска декларация за съответствие, 

декларация за произход, еко-етикети или покрити стандарти за качество). Представят се 

сертификати на основните материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на 

поръчката, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи 

съответствието на материалите и изделията със съответните спецификации или стандарти, 

съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти. Сертификатите, които са на чужд език, се представят задължително и 

в превод на български; 

Да 
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5.Диаграма на работната ръка; Да 

6. Диаграма на механизацията; 
Да 

 

Обр.№10 Ценово предложение; Да 

Приложение КСС – оферта; Да 

Приложение:  Анализи на единичните цени на хартиен носител; Да 

Магнитен носител с КСС и анализи. Да 

Обр.№11 Декларация за приемане на договора; Да 

Обр.№12 - Декларация по чл. 97  ал.  5 от ППЗОП3 Да 

Обр.№13 - Декларация по чл. 97  ал.  5 от ППЗОП3 (2) Да 

Обр.№14 – Декларация подизпълнител 

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за 

действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, 

бездействия и работа. 

Неприложимо 

Обр.№15 – Декларация от подизпълнители (прилага се при необходимост) Неприложимо 

Проект на договор за СМР, подписан и подпечатан на всяка страница Да 

 

Участник с пореден №3 „А – СТРОЙ“ с. Абланица 

І. Условия, на които трябва да отговарят участниците, поставени от възложителя и задължителни документи, доказващи изискванията 

поставени от Възложителя 

Изисквания Данни на участника 
Задължителни документи 

съгласно офертата за участие 

Представени документи от 

участника 

1.3. Изисквания към личното състояние на участниците 

1.1.1. Липсата на обстоятелства по чл.54, 

ал.1, т.3-5 от ЗОП и чл.54, ал.1,2 и 7 от 

ЗОП, съгласно условията на 

Възложителя и чл.97, ал.5 от ППЗОП 

(Правилник за прилагане на Закона за 

обществените поръчки) 

В Декларация по чл.97 ал.5 от 

ППЗОП (за обстоятелства по 

чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП) 

са декларирани обстоятелства, 

които си противоречат. 

Обр.№12 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 

Обр.№13 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 (2) 

Обр.№12 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 

Обр.№13 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 (2) 
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Участникът е декларирал, че 

не е осъден с влязла в сила 

присъда за престъпление по 

чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 

172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 

219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 

301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 

352 – 353е от Наказателния 

кодекс и, че не е не осъден с 

влязла в сила присъда за 

престъпление, аналогично на 

изброените, в друга държава 

членка или трета страна. 

Същевременно декларира, че с 

влязла в сила присъда има 

постановено осъждане за 

горепосочените престъпления, 

но е реабилитиран. 

  

1.1.2. Участникът трябва да е 

регистриран по Закона за Търговския 

регистър или по Закона за регистър 

БУЛСТАТ или еквивалентна 

регистрация според националния закон в 

държавата, в която участникът е 

регистриран. 

Посочен ЕИК 101019435 
 Посочен ЕИК, съгласно чл.23 от 

ЗТР 

Посочен ЕИК в Приложение 

Административни сведения за 

участник 

1.2. Критерии за подбор, поставени от възложителя 

1.2.7. Изискване към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност по чл. 59, ал. 1, т.1 от ЗОП 
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1.2.1.1. Участикът 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) или еквивалент. 

Участникът притежава 

правоспособност за 

изпълнение на строеж с 

обхват: 

Първа група, строежи от първа 

до пета категория  

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. 

Възложителят признава 

еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в 

други държави членки. (чл.68, ал.4 

от Новия ЗОП) 

Удостоверение № I - TV 015194 

и талон, ЦПР, Камара на 

строителите в България, 

валидност до 30.09.2016 г. 

 

1.2.8. Изисквания към икономическото и фаиансово състояние по чл. 59, ал. 1, т.2 от ЗОП 

1.2.2.1 Участникът трябва да притежава 

застраховка „Професионална 

отговорност“, на основание чл.171 ал. 1 

от ЗУТ за имуществени и 

неимуществени вреди, причинени на 

други участници в строителството и/или 

на трети лица, вследствие на 

неправомерни действия или бездействия 

при или по повод изпълнение на техните 

задължения, извършени през срока на 

застраховката или в периода от 

ретроактивната дата до началото на 

застрахователната полица. Годишният 

лимит на отговорност не може да бъде 

по малък от минималния лимит за 

съответната категория обект за 

конкретната дейност, извършвана от 

застрахования, съгласно чл.5, ал.2, т.4 от 

Наредбата за условията и реда за 

задължителното застраховане в 

проектирането и строителството. 

Участникът притежава 

застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в 

проектирането и 

строителството“   

Доказателства за наличие на 

валидна застраховка 

„Професионална отговорност“ 

Застрахователна полица 

№0800000304 по застраховка 

„Професионална отговорност 

на участниците в проектирането 

и строителството“, валидна до 

19.02.2017 г. 

1.2.9. Изисквания за техническите и професионални способности на участника по чл. 59, ал. 1, т.3 от ЗОП 
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1.2.3.1. Всеки участник трябва да 

разполага със следният персонал и/или 

ръководен състав с определена 

професионална компетентност:  

 
  

- Технически ръководител на обекта - 

да притежава образователно-

квалификационна степен „магистър” 

или „бакалавър” в областта на 

строителството, или строителен техник. 

За позицията се изисква минимум 5 

години  професионален опит, от който 

участие като „технически ръководител” 

на минимум 1 обект с предмет, подобен 

на предмета на настоящата поръчка; 

Костадин Иванов Камбуров  -   

средно специално 

образование, специалност 

„Строителство и архитектура“, 

квалификация „строителен 

техник“; 

Над пет години 

професионален опит; 

Опит като технически 

ръководител” на обекти на 

фирмата, обект „Ремонт на 

Народни читалище „Искра – 

1924“, с. Гърмен;  

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

 

- Координаторът по безопасност и 

здраве - да отговаря на изискванията по 

чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/22.03.2004 г. 

за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на СМР; 

Сузана Венциславова Амзова - 

Тюфекчиева, строителен 

инженер, преминато обучение 

като координатор по 

безопасност и здраве в 

строителството; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

- Отговорник по контрола на 

качеството - да притежава съответното 

удостоверение за контрол върху 

качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на 

съответствието на строителните 

продукти със съществените изисквания 

за безопасност или еквивалентен 

документ; 

Венцислав Невенов Амзов, 

строителен техник, притежава 

Удостоверние за завършено 

обучение за осъществяване на 

контрол  върху качеството на 

изпълнение на строителството 

и за съответствие на влаганите 

строителни продукти със 

съществените изисквания за 

безопасност; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 
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1.2.3.2. Да разполага с необходимия 

брой лица, които ще изпълняват 

строителството, съобразно видовете 

работи по КСС. Лицата могат да бъдат 

включени или не в структурата на 

участника. 

Разполага с квалифицирани 

строителни работници и 

технически персонал – 

монтажници, изолаторджии, 

мазачи, бояджии, 

облицовкаджии, 

настилкаджии, ел. работници, 

специалист ОВК. 

Обр.№5 Списък на 

квалифицираните строителни 

работници; 

Обр.№5 Списък на 

квалифицираните строителни 

работници; 

1.3. Специални изисквания, на които трябва да отговарят участниците, поставени от възложителя и задължителни документи, 

доказващи специалните изискванията поставени от Възложителя, съгласно чл.47 от ЗОП 

1.3.1. Изискване за наемане на безработни лица при реализиране на обекта 

1. Наемане на регистрирани в ДБТ 

безработни при реализиране на обекта, 

които са част от общия състав 

работници, при спазване на следните 

изисквания по Приложение – 

Декларация за приемане на договора, 

изготвено по образеца на Проект 

„Красива България” за 2016 г.:  

a) При срок за изпълнение на 

договора за СМР 4 (четири) месеца, 

участникът определя  човекомесеците 

труд, положен от общия състав 

работници на база линейния график и 

ги записва в ОБРАЗЕЦ №9- Техническо 

предложение, като от тях минимум 16 

(шестнадесет) човекомесеца е 

изискуемият положен труд от 

квалифицирани/неквалифицирани 

безработни лица;  

b) Броят на общия състав 

работници, в т. ч. на 

квалифицирани/неквалифицирани 

безработни лица се изчислява на база 

посочения срок (в месеци) за 

изпълнение на договора за СМР; 

При срок за изпълнение на 

обекта от 4 месеца,   

участникът е декларирал, че  

ще осигури на обекта 

полагането на 88 

човекомесеца труд, положен 

от 

квалифицирани/неквалифици

рани работници, от които 

минимум 16 човекомесеца 

труд ще бъдат положени от 

регистрирани в ДБТ 

безработни лица. /съгласно 

Обр.№9 Техническо 

предложение;/ 

 Съгласно Приложение 

Обр.№11 Декларация за 

приемане на договора, 

участникът се задължава да 

осигури полагането на 17 

човекомесеца труд, при 

минимално изискиуми от 

възложителя 16 човекомесеца 

труд, като ще поддържа по 

трудов договор среден 

 

Обр.№9 Техническо предложение; 

 

 

Обр.№11 Декларация за приемане 

на договора; 

 

Обр.№9 Техническо 

предложение; 

 

Обр.№11 Декларация за 

приемане на договора; 
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 месечен брой 14 безработни 

лица. 

Налице е несъответствие 

между   декларирания в 

Техническо предложение общ 

брой човекомесеци, които ще 

бъдат положени на обекта, и 

броя на човекомесеците 

съгласно Графика за 

изпълнение на СМР, по който  

на обекта ще бъде осигурена 

заетост от 2631,55 човекодни, 

което е равно на 119,62 

човекомесеца   

  

1.3.2. Изисване за изплащане на заплати и внасяне на осигурителни вноски 

2. Изплащане на заплати и внасяне на 

осигурителни вноски на база 

минимален месечен размер на 

осигурителния доход по основни 

икономически дейности и 

квалификационни групи професии, 

съгласно приложение №1 от Закона за 

бюджета на държавното обществено 

осигуряване; 

 

Участникът е декларирал, че 

изплащане на заплати и 

внасяне на осигурителни 

вноски на база минимален 

месечен размер на 

осигурителния доход по 

основни икономически 

дейности. Предвидената в 

ценото предложение мин. 

часова ставка гарантира цена 

на труда над мин. раб. 

заплата, предвидени са и 80% 

допълнителни разходи върху  

труд; 

Декларация за спазване на 

изискванията за закрила на 

заетостта  

Декларация за спазване на 

изискванията за закрила на 

заетостта 

1.3.3. Изисване за Реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници 
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3. Реалистично съотношение между 

квалифицирани и неквалифицирани 

работници; 

От предложението на 

участника еднозначно да бъде 

определено какъв брой 

човекомесеци заетост ще 

бъдат осигурени на обекта, 

както и да бъде преценено 

дали е налице реалистично 

съотношение между 

квалифицирани и 

неквалифицирани работници. 

  

ІІ. Задължтелни документи 

Обр.№1 Административни сведения за участника;  Да 

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. Възложителят признава еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. (чл.68, ал.4 от Новия ЗОП) 

Да 

Обр.№2 Декларация посещение на обекта; Да 

Доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“; Да 

Обр.№3  Декларация за специални изисквания; Да 

Обр.№4 Декларация - списък на служителите/експертите; Да 

Обр.№5 Списък на квалифицираните строителни работници; Да 

Обр.№6 Декларация материали; 

Всеки участник трябва да представи декларация за основните видове материали и изделия, които ще 

бъдат вложени при изпълнението на поръчката, като към нея се представят документи за съответствие 

(сертификати) на използваните материали, съгласно изискванията на Европейския съюз (обозначение 

„СЕ”, съгласно европейска декларация на съответствие, декларация за произход, еко-етикети или 

покрити стандарти за качеството).  

Сертификатите, които са на чужд език, трябва задължително да са представени и в превод на 

български. 

Да 

Обр.№7 Декларация за гаранционни срокове; 

Всеки участник трябва да предложи гаранционни срокове в години за всички видове строително-

монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта. Гаранционните срокове следва да са 

съобразени с изискванията на Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти; 

Да 
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Обр.№8 График за изпълнение на СМР/СРР; 

Всеки участник трябва да предложи: линеен график, съобразен с посочения срок за изпълнение на 

поръчката, обвързан с предвидената работна ръка (с посочената общазаетост на обекта в човекомесеци) 

за изпълнение на СМР/СРР; диаграма на работната ръка. 

Да 

Обр.№9 Техническо предложение; Да 

Приложения към техническото предложение:  

1. Списък на основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при 

изпълнението на поръчката (Приложение – Декларация материали ОБРАЗЕЦ №6). В 

декларацията се посочва производител (търговска мярка), стандарт/качество и към него се 

представят документи за съответствие на използваните материали с изискванията на 

Европейския съюз (обозначение „СЕ”, съгласно европейска декларация за съответствие, 

декларация за произход, еко-етикети или покрити стандарти за качество). Представят се 

сертификати на основните материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на 

поръчката, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи 

съответствието на материалите и изделията със съответните спецификации или стандарти, 

съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти. Сертификатите, които са на чужд език, се представят задължително и 

в превод на български; 

Да 

5.Диаграма на работната ръка; Да 

6. Диаграма на механизацията; 
Да 

 

Обр.№10 Ценово предложение; Да 

Приложение КСС – оферта; Да 

Приложение:  Анализи на единичните цени на хартиен носител; Да 

Магнитен носител с КСС и анализи. Да 

Обр.№11 Декларация за приемане на договора; Да 

Обр.№12 - Декларация по чл. 97  ал.  5 от ППЗОП3 Да 

Обр.№13 - Декларация по чл. 97  ал.  5 от ППЗОП3 (2) Да 

Обр.№14 – Декларация подизпълнител 

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за 

действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, 

бездействия и работа. 

Да, няма да ползва 

подизпълители  

Обр.№15 – Декларация от подизпълнители (прилага се при необходимост) Неприложимо 

Проект на договор за СМР, подписан и подпечатан на всяка страница Да 
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Участник с пореден №4 „Техно – Консулт 2000“  ЕООД, гр. София 

І. Условия, на които трябва да отговарят участниците, поставени от възложителя и задължителни документи, доказващи изискванията 

поставени от Възложителя 

Изисквания Данни на участника 
Задължителни документи 

съгласно офертата за участие 

Представени документи от 

участника 

1.4. Изисквания към личното състояние на участниците 

1.1.1. Липсата на обстоятелства по чл.54, 

ал.1, т.3-5 от ЗОП и чл.54, ал.1,2 и 7 от 

ЗОП, съгласно условията на 

Възложителя и чл.97, ал.5 от ППЗОП 

(Правилник за прилагане на Закона за 

обществените поръчки) 

Не са налице обстоятелства по 

чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП и 

чл.54, ал.1,2 и 7 от ЗОП, 

съгласно условията на 

Възложителя и чл.97, ал.5 от 

ППЗОП 

Обр.№12 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 

Обр.№13 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 (2) 

Обр.№12 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 

Обр.№13 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 (2) 

1.1.2. Участникът трябва да е 

регистриран по Закона за Търговския 

регистър или по Закона за регистър 

БУЛСТАТ или еквивалентна 

регистрация според националния закон в 

държавата, в която участникът е 

регистриран. 

Посочен ЕИК 112522459 
 Посочен ЕИК, съгласно чл.23 от 

ЗТР 

Посочен ЕИК в Приложение 

Административни сведения за 

участник 

1.2. Критерии за подбор, поставени от възложителя 

1.2.10. Изискване към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност по чл. 59, ал. 1, т.1 от ЗОП 
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1.2.1.1. Участикът 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) или еквивалент. 

Участникът притежава 

правоспособност за 

изпълнение на строеж с 

обхват: 

Първа група, строежи от първа 

до пета категория  

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. 

Възложителят признава 

еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в 

други държави членки. (чл.68, ал.4 

от Новия ЗОП) 

Удостоверение №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

I - ТV 008371  талон, ЦПР, 

Камара на строителите в 

България, валидност до 

30.09.2016 г. 

 

1.2.11. Изисквания към икономическото и фаиансово състояние по чл. 59, ал. 1, т.2 от ЗОП 

1.2.2.1 Участникът трябва да притежава 

застраховка „Професионална 

отговорност“, на основание чл.171 ал. 1 

от ЗУТ за имуществени и 

неимуществени вреди, причинени на 

други участници в строителството и/или 

на трети лица, вследствие на 

неправомерни действия или бездействия 

при или по повод изпълнение на техните 

задължения, извършени през срока на 

застраховката или в периода от 

ретроактивната дата до началото на 

застрахователната полица. Годишният 

лимит на отговорност не може да бъде 

по малък от минималния лимит за 

съответната категория обект за 

конкретната дейност, извършвана от 

застрахования, съгласно чл.5, ал.2, т.4 от 

Наредбата за условията и реда за 

задължителното застраховане в 

проектирането и строителството. 

Участникът притежава 

застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в 

проектирането и 

строителството“   

Доказателства за наличие на 

валидна застраховка 

„Професионална отговорност“ 

Застрахователна полица № 

212216121000007 /11.02.2016 г. 

по застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в 

проектирането и 

строителството“, валидна до 

13.02.2017 г. 

1.2.12. Изисквания за техническите и професионални способности на участника по чл. 59, ал. 1, т.3 от ЗОП 
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1.2.3.1. Всеки участник трябва да 

разполага със следният персонал и/или 

ръководен състав с определена 

професионална компетентност:  

 
  

- Технически ръководител на обекта - 

да притежава образователно-

квалификационна степен „магистър” 

или „бакалавър” в областта на 

строителството, или строителен техник. 

За позицията се изисква минимум 5 

години  професионален опит, от който 

участие като „технически ръководител” 

на минимум 1 обект с предмет, подобен 

на предмета на настоящата поръчка; 

Васил Авгелов Ибишев -   

средно специално 

образование, професионална 

квалфикация „стротелен 

техник“; 

26 години професионален 

опит; 

Опит като технически 

ръководител” на обекти на 

фирмата, обект „Пристройка 

за котелно на газ, въвеждане 

на възобновяеми енертийни 

източници, външно и 

вътрешно саниране на ОДЗ 

№2, „Джани Родари“ гр. Гоце 

Делчев“ 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

 

- Координаторът по безопасност и 

здраве - да отговаря на изискванията по 

чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/22.03.2004 г. 

за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на СМР; 

Георги Димитров Богдански, 

машинен  инженер, преминато 

обучение като координатор по 

безопасност и здраве в 

строителството; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

- Отговорник по контрола на 

качеството - да притежава съответното 

удостоверение за контрол върху 

качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на 

съответствието на строителните 

продукти със съществените изисквания 

за безопасност или еквивалентен 

документ; 

Стефка Димитрова Гаджева, 

машинен инженер, притежава 

Удостоверение за завършено 

обучение за осъществяване на 

контрол  върху качеството на 

изпълнение на строителството 

и контрол на съответствието 

на строителни продукти; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 
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1.2.3.2. Да разполага с необходимия 

брой лица, които ще изпълняват 

строителството, съобразно видовете 

работи по КСС. Лицата могат да бъдат 

включени или не в структурата на 

участника. 

Разполага с квалифицирани 

строителни работници и 

технически персонал – ел. 

заварчик, оксиженист, 

електрозаварчик, монтажник 

на стоманобетонови 

конструкции, дограмаджии, 

ел. техник, работници подови 

настилки и облицовки, ел. 

техници, мотьор на 

отоплителни инсталации, 

общи работници 

Обр.№5 Списък на 

квалифицираните строителни 

работници; 

Обр.№5 Списък на 

квалифицираните строителни 

работници; 

1.3. Специални изисквания, на които трябва да отговарят участниците, поставени от възложителя и задължителни документи, 

доказващи специалните изискванията поставени от Възложителя, съгласно чл.47 от ЗОП 

1.3.1. Изискване за наемане на безработни лица при реализиране на обекта 
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1. Наемане на регистрирани в ДБТ 

безработни при реализиране на обекта, 

които са част от общия състав 

работници, при спазване на следните 

изисквания по Приложение – 

Декларация за приемане на договора, 

изготвено по образеца на Проект 

„Красива България” за 2016 г.:  

a) При срок за изпълнение на 

договора за СМР 4 (четири) месеца, 

участникът определя  човекомесеците 

труд, положен от общия състав 

работници на база линейния график и 

ги записва в ОБРАЗЕЦ №9- Техническо 

предложение, като от тях минимум 16 

(шестнадесет) човекомесеца е 

изискуемият положен труд от 

квалифицирани/неквалифицирани 

безработни лица;  

b) Броят на общия състав 

работници, в т. ч. на 

квалифицирани/неквалифицирани 

безработни лица се изчислява на база 

посочения срок (в месеци) за 

изпълнение на договора за СМР; 

При срок за изпълнение на 

договора от 4 месеца  

участникът ще осигури на 

обекта полагането на 41,33 

човекомесеца труд, положен 

от 

квалифицирани/неквалифици

рани работници, от които 

минимум 16 човекомесеца 

труд ще бъдат положени от 

регистрирани в ДБТ 

безработни лица. /съгласно 

Обр.№9 Техническо 

предложение;/ 

Съгласно Приложение 

Обр.№11 Декларация за 

приемане на договора, 

участникът се задължава да 

осигури полагането на 16 

човекомесеца труд, при 

минимално изискиуми от 

възложителя 16 човекомесеца 

труд, като ще поддържа по 

трудов договор среден 

месечен брой 4 безработни 

лица. 

 

Обр.№9 Техническо предложение; 

 

 

Обр.№11 Декларация за приемане 

на договора; 

 

Обр.№9 Техническо 

предложение; 

 

Обр.№11 Декларация за 

приемане на договора; 

1.3.2. Изисване за изплащане на заплати и внасяне на осигурителни вноски 
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2. Изплащане на заплати и внасяне на 

осигурителни вноски на база 

минимален месечен размер на 

осигурителния доход по основни 

икономически дейности и 

квалификационни групи професии, 

съгласно приложение №1 от Закона за 

бюджета на държавното обществено 

осигуряване; 

 

Участникът е декларирал, че 

изплащане на заплати и 

внасяне на осигурителни 

вноски на база минимален 

месечен размер на 

осигурителния доход по 

основни икономически 

дейности. Предвидената в 

ценото предложение мин. 

часова ставка гарантира цена 

на труда над мин. раб. 

заплата, предвидени са и 100 

% допълнителни разходи 

върху  труд; 

Декларация за спазване на 

изискванията за закрила на 

заетостта  

Декларация за спазване на 

изискванията за закрила на 

заетостта 

1.3.3. Изисване за Реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници 

3. Реалистично съотношение между 

квалифицирани и неквалифицирани 

работници; 

Налице е реалистично 

съотношение между 

квалифицирани и 

неквалифицирани работници; 

  

ІІ. Задължтелни документи 

Обр.№1 Административни сведения за участника;  Да 

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. Възложителят признава еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. (чл.68, ал.4 от Новия ЗОП) 

Да 

Обр.№2 Декларация посещение на обекта; Да 

Доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“; Да 

Обр.№3  Декларация за специални изисквания; Да 

Обр.№4 Декларация - списък на служителите/експертите; Да 

Обр.№5 Списък на квалифицираните строителни работници; Да 
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Обр.№6 Декларация материали; 

Всеки участник трябва да представи декларация за основните видове материали и изделия, които ще 

бъдат вложени при изпълнението на поръчката, като към нея се представят документи за съответствие 

(сертификати) на използваните материали, съгласно изискванията на Европейския съюз (обозначение 

„СЕ”, съгласно европейска декларация на съответствие, декларация за произход, еко-етикети или 

покрити стандарти за качеството).  

Сертификатите, които са на чужд език, трябва задължително да са представени и в превод на 

български. 

Да 

Обр.№7 Декларация за гаранционни срокове; 

Всеки участник трябва да предложи гаранционни срокове в години за всички видове строително-

монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта. Гаранционните срокове следва да са 

съобразени с изискванията на Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти; 

Да 

Обр.№8 График за изпълнение на СМР/СРР; 

Всеки участник трябва да предложи: линеен график, съобразен с посочения срок за изпълнение на 

поръчката, обвързан с предвидената работна ръка (с посочената общазаетост на обекта в човекомесеци) 

за изпълнение на СМР/СРР; диаграма на работната ръка. 

Да 

Обр.№9 Техническо предложение; Да 

Приложения към техническото предложение:  

1. Списък на основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при 

изпълнението на поръчката (Приложение – Декларация материали ОБРАЗЕЦ №6). В 

декларацията се посочва производител (търговска мярка), стандарт/качество и към него се 

представят документи за съответствие на използваните материали с изискванията на 

Европейския съюз (обозначение „СЕ”, съгласно европейска декларация за съответствие, 

декларация за произход, еко-етикети или покрити стандарти за качество). Представят се 

сертификати на основните материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на 

поръчката, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи 

съответствието на материалите и изделията със съответните спецификации или стандарти, 

съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти. Сертификатите, които са на чужд език, се представят задължително и 

в превод на български; 

Да 

5.Диаграма на работната ръка; Да 

6. Диаграма на механизацията; 
Да 

 

Обр.№10 Ценово предложение; Да 
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Приложение КСС – оферта; Да 

Приложение:  Анализи на единичните цени на хартиен носител; Да 

Магнитен носител с КСС и анализи. Да 

Обр.№11 Декларация за приемане на договора; Да 

Обр.№12 - Декларация по чл. 97  ал.  5 от ППЗОП3 Да 

Обр.№13 - Декларация по чл. 97  ал.  5 от ППЗОП3 (2) Да 

Обр.№14 – Декларация подизпълнител 

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за 

действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, 

бездействия и работа. 

Да, няма да ползва 

подизпълители  

Обр.№15 – Декларация от подизпълнители (прилага се при необходимост) Неприложимо 

Проект на договор за СМР, подписан и подпечатан на всяка страница Да 

 

 

Участник с пореден №5 „Шербетов -  М“  ООД, гр. Гоце Делчев 

І. Условия, на които трябва да отговарят участниците, поставени от възложителя и задължителни документи, доказващи изискванията 

поставени от Възложителя 

Изисквания Данни на участника 
Задължителни документи 

съгласно офертата за участие 

Представени документи от 

участника 

1.5. Изисквания към личното състояние на участниците 

1.1.1. Липсата на обстоятелства по чл.54, 

ал.1, т.3-5 от ЗОП и чл.54, ал.1,2 и 7 от 

ЗОП, съгласно условията на 

Възложителя и чл.97, ал.5 от ППЗОП 

(Правилник за прилагане на Закона за 

обществените поръчки) 

В Декларация по чл.97 ал.5 от 

ППЗОП (за обстоятелства по 

чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП) 

са декларирани обстоятелства, 

които си противоречат.  

Обр.№12 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 

Обр.№13 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 (2) 

Обр.№12 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 

Обр.№13 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 (2) 
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Участникът е декларирал, че 

не е осъден с влязла в сила 

присъда за престъпление по 

чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 

172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 

219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 

301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 

352 – 353е от Наказателния 

кодекс и, че не е не осъден с 

влязла в сила присъда за 

престъпление, аналогично на 

изброените, в друга държава 

членка или трета страна. 

Същевременно декларира, че с 

влязла в сила присъда има 

постановено осъждане за 

горепосочените престъпления, 

но е реабилитиран. 

  

1.1.2. Участникът трябва да е 

регистриран по Закона за Търговския 

регистър или по Закона за регистър 

БУЛСТАТ или еквивалентна 

регистрация според националния закон в 

държавата, в която участникът е 

регистриран. 

Посочен ЕИК 811184189 
 Посочен ЕИК, съгласно чл.23 от 

ЗТР 

Посочен ЕИК в Приложение 

Административни сведения за 

участник 

1.2. Критерии за подбор, поставени от възложителя 

1.2.13. Изискване към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност по чл. 59, ал. 1, т.1 от ЗОП 
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1.2.1.1. Участикът 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) или еквивалент. 

Участникът притежава 

правоспособност за 

изпълнение на строеж с 

обхват: 

Първа група, строежи от трета 

до пета категория  

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. 

Възложителят признава 

еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в 

други държави членки. (чл.68, ал.4 

от Новия ЗОП) 

Удостоверение №I - ТV 013505  

талон, ЦПР, Камара на 

строителите в България, 

валидност до 30.09.2016 г. 

 

1.2.14. Изисквания към икономическото и фаиансово състояние по чл. 59, ал. 1, т.2 от ЗОП 

1.2.2.1 Участникът трябва да притежава 

застраховка „Професионална 

отговорност“, на основание чл.171 ал. 1 

от ЗУТ за имуществени и 

неимуществени вреди, причинени на 

други участници в строителството и/или 

на трети лица, вследствие на 

неправомерни действия или бездействия 

при или по повод изпълнение на техните 

задължения, извършени през срока на 

застраховката или в периода от 

ретроактивната дата до началото на 

застрахователната полица. Годишният 

лимит на отговорност не може да бъде 

по малък от минималния лимит за 

съответната категория обект за 

конкретната дейност, извършвана от 

застрахования, съгласно чл.5, ал.2, т.4 от 

Наредбата за условията и реда за 

задължителното застраховане в 

проектирането и строителството. 

Участникът притежава 

застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в 

проектирането и 

строителството“   

Доказателства за наличие на 

валидна застраховка 

„Професионална отговорност“ 

Застрахователна полица № 

04100100001648/30.06.2015 г. 

по застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в 

проектирането и 

строителството“, валидна до 

06.07.2016 г. 

Застрахователна полица № 

04100100001648/09.06.2016 г. 

по застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в 

проектирането и 

строителството“, валидна до 

06.07.2017 г. 

1.2.15. Изисквания за техническите и професионални способности на участника по чл. 59, ал. 1, т.3 от ЗОП 
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1.2.3.1. Всеки участник трябва да 

разполага със следният персонал и/или 

ръководен състав с определена 

професионална компетентност:  

 
  

- Технически ръководител на обекта - 

да притежава образователно-

квалификационна степен „магистър” 

или „бакалавър” в областта на 

строителството, или строителен техник. 

За позицията се изисква минимум 5 

години  професионален опит, от който 

участие като „технически ръководител” 

на минимум 1 обект с предмет, подобен 

на предмета на настоящата поръчка; 

Ахмед Ибраимов Иброшев -   

средно специално 

образование, специалност 

Строителство и архитектура 

Над 5 години професионален 

опит; 

Опит като технически 

ръководител” на обекти на 

фирмата, обект „Пристройка 

за котелно на газ, въвеждане 

на възобновяеми енертийни 

източници, външно и 

вътрешно саниране на ОДЗ  

„Снежанка“ гр. Гоце Делчев“. 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

 

- Координаторът по безопасност и 

здраве - да отговаря на изискванията по 

чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/22.03.2004 г. 

за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на СМР; 

Инж. Петко Крумов 

Цуцуманов, машинен  

инженер, преминато обучение 

като координатор по 

безопасност и здраве в 

строителството; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

- Отговорник по контрола на 

качеството - да притежава съответното 

удостоверение за контрол върху 

качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на 

съответствието на строителните 

продукти със съществените изисквания 

за безопасност или еквивалентен 

документ; 

Инж. Марина Трайкова, 

инженер, притежава 

Удостоверние за завършено 

обучение за осъществяване на 

контрол  върху качеството  

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 
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1.2.3.2. Да разполага с необходимия 

брой лица, които ще изпълняват 

строителството, съобразно видовете 

работи по КСС. Лицата могат да бъдат 

включени или не в структурата на 

участника. 

Разполага с квалифицирани 

строителни работници и 

технически персонал – 

работници по изолации, 

бояджия, заварчик, 

кофражист, техник ел. 

системи 

Обр.№5 Списък на 

квалифицираните строителни 

работници; 

Обр.№5 Списък на 

квалифицираните строителни 

работници; 

1.3. Специални изисквания, на които трябва да отговарят участниците, поставени от възложителя и задължителни документи, 

доказващи специалните изискванията поставени от Възложителя, съгласно чл.47 от ЗОП 

1.3.1. Изискване за наемане на безработни лица при реализиране на обекта 

1. Наемане на регистрирани в ДБТ 

безработни при реализиране на обекта, 

които са част от общия състав 

работници, при спазване на следните 

изисквания по Приложение – 

Декларация за приемане на договора, 

изготвено по образеца на Проект 

„Красива България” за 2016 г.:  

a) При срок за изпълнение на 

договора за СМР 4 (четири) месеца, 

участникът определя  човекомесеците 

труд, положен от общия състав 

работници на база линейния график и 

ги записва в ОБРАЗЕЦ №9- Техническо 

предложение, като от тях минимум 16 

(шестнадесет) човекомесеца е 

изискуемият положен труд от 

квалифицирани/неквалифицирани 

безработни лица;  

 

При срок за изпълнение на 

договора от 4 месеца  

участникът ще осигури на 

обекта полагането на 36 

човекомесеца труд, положен 

от 

квалифицирани/неквалифици

рани работници, от които 

минимум 16 човекомесеца 

труд ще бъдат положени от 

регистрирани в ДБТ 

безработни лица. /съгласно 

Обр.№9 Техническо 

предложение;/ 

Съгласно Приложение 

Обр.№11 Декларация за 

приемане на договора, 

участникът се задължава да 

осигури полагането на 16 

човекомесеца труд, 

 

Обр.№9 Техническо предложение; 

 

 

Обр.№11 Декларация за приемане 

на договора; 

 

Обр.№9 Техническо 

предложение; 

 

Обр.№11 Декларация за 

приемане на договора; 

b) Броят на общия състав 

работници, в т. ч. на 

квалифицирани/неквалифицирани 

безработни лица се изчислява на база 

посочения срок (в месеци) за 

изпълнение на договора за СМР; 

при минимално изискиуми от 

възложителя 16 човекомесеца 

труд, като ще поддържа по 

трудов договор среден 

месечен брой 4 безработни 

лица. 
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1.3.2. Изисване за изплащане на заплати и внасяне на осигурителни вноски 

2. Изплащане на заплати и внасяне на 

осигурителни вноски на база 

минимален месечен размер на 

осигурителния доход по основни 

икономически дейности и 

квалификационни групи професии, 

съгласно приложение №1 от Закона за 

бюджета на държавното обществено 

осигуряване; 

 

Участникът е декларирал, че 

изплащане на заплати и 

внасяне на осигурителни 

вноски на база минимален 

месечен размер на 

осигурителния доход по 

основни икономически 

дейности. Предвидената в 

ценото предложение мин. 

часова ставка гарантира цена 

на труда над мин. раб. 

заплата, предвидени са и 100 

% допълнителни разходи 

върху  труд; 

Декларация за спазване на 

изискванията за закрила на 

заетостта  

Декларация за спазване на 

изискванията за закрила на 

заетостта 

1.3.3. Изисване за Реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници 

3. Реалистично съотношение между 

квалифицирани и неквалифицирани 

работници; 

Налице е реалистично 

съотношение между 

квалифицирани и 

неквалифицирани работници; 

  

ІІ. Задължтелни документи 

Обр.№1 Административни сведения за участника;  Да 

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. Възложителят признава еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. (чл.68, ал.4 от Новия ЗОП) 

Да 

Обр.№2 Декларация посещение на обекта; Да 

Доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“; Да 

Обр.№3  Декларация за специални изисквания; Да 

Обр.№4 Декларация - списък на служителите/експертите; Да 

Обр.№5 Списък на квалифицираните строителни работници; Да 
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Обр.№6 Декларация материали; 

Всеки участник трябва да представи декларация за основните видове материали и изделия, които ще 

бъдат вложени при изпълнението на поръчката, като към нея се представят документи за съответствие 

(сертификати) на използваните материали, съгласно изискванията на Европейския съюз (обозначение 

„СЕ”, съгласно европейска декларация на съответствие, декларация за произход, еко-етикети или 

покрити стандарти за качеството).  

Сертификатите, които са на чужд език, трябва задължително да са представени и в превод на 

български. 

Да 

Обр.№7 Декларация за гаранционни срокове; 

Всеки участник трябва да предложи гаранционни срокове в години за всички видове строително-

монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта. Гаранционните срокове следва да са 

съобразени с изискванията на Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти; 

Да 

 

Обр.№8 График за изпълнение на СМР/СРР; 

Всеки участник трябва да предложи: линеен график, съобразен с посочения срок за изпълнение на 

поръчката, обвързан с предвидената работна ръка (с посочената общазаетост на обекта в човекомесеци) 

за изпълнение на СМР/СРР; диаграма на работната ръка. 

Да 

Обр.№9 Техническо предложение; Да 

Приложения към техническото предложение:  

1. Списък на основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при 

изпълнението на поръчката (Приложение – Декларация материали ОБРАЗЕЦ №6). В 

декларацията се посочва производител (търговска мярка), стандарт/качество и към него се 

представят документи за съответствие на използваните материали с изискванията на 

Европейския съюз (обозначение „СЕ”, съгласно европейска декларация за съответствие, 

декларация за произход, еко-етикети или покрити стандарти за качество). Представят се 

сертификати на основните материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на 

поръчката, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи 

съответствието на материалите и изделията със съответните спецификации или стандарти, 

съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти. Сертификатите, които са на чужд език, се представят задължително и 

в превод на български; 

Да 

5.Диаграма на работната ръка; Да 

6. Диаграма на механизацията; 
Да 

 

Обр.№10 Ценово предложение; Да 



 38 

Приложение КСС – оферта; Да 

Приложение:  Анализи на единичните цени на хартиен носител; Да 

Магнитен носител с КСС и анализи. Да 

Обр.№11 Декларация за приемане на договора; Да 

Обр.№12 - Декларация по чл. 97  ал.  5 от ППЗОП3 Да -2 бр. 

Обр.№13 - Декларация по чл. 97  ал.  5 от ППЗОП3 (2) Да -2 бр. 

Обр.№14 – Декларация подизпълнител 

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за 

действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, 

бездействия и работа. 

Да, няма да ползва 

подизпълители  

Обр.№15 – Декларация от подизпълнители (прилага се при необходимост) Неприложимо 

Проект на договор за СМР, подписан и подпечатан на всяка страница Да 

 

 

Участник с пореден №6 „БКС“  ЕООД, гр. Гоце Делчев 

І. Условия, на които трябва да отговарят участниците, поставени от възложителя и задължителни документи, доказващи изискванията 

поставени от Възложителя 

Изисквания Данни на участника 
Задължителни документи 

съгласно офертата за участие 

Представени документи от 

участника 

1.6. Изисквания към личното състояние на участниците 

1.1.1. Липсата на обстоятелства по чл.54, 

ал.1, т.3-5 от ЗОП и чл.54, ал.1,2 и 7 от 

ЗОП, съгласно условията на 

Възложителя и чл.97, ал.5 от ППЗОП 

(Правилник за прилагане на Закона за 

обществените поръчки) 

Не са налице обстоятелства по 

чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП и 

чл.54, ал.1,2 и 7 от ЗОП, 

съгласно условията на 

Възложителя и чл.97, ал.5 от 

ППЗОП 

Обр.№12 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 

Обр.№13 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 (2) 

Обр.№12 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 

Обр.№13 - Декларация по чл. 97  

ал.  5 от ППЗОП3 (2) 

1.1.2. Участникът трябва да е 

регистриран по Закона за Търговския 

регистър или по Закона за регистър 

БУЛСТАТ или еквивалентна 

регистрация според националния закон в 

държавата, в която участникът е 

регистриран. 

Посочен ЕИК 101005001 
 Посочен ЕИК, съгласно чл.23 от 

ЗТР 

Посочен ЕИК в Приложение 

Административни сведения за 

участник 
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1.2. Критерии за подбор, поставени от възложителя 

1.2.16. Изискване към годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност по чл. 59, ал. 1, т.1 от ЗОП 

1.2.1.1. Участикът 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) или еквивалент. 

Участникът притежава 

правоспособност за 

изпълнение на строеж с 

обхват: 

Първа група, строежи от първа 

до пета категория  

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. 

Възложителят признава 

еквивалентни сертификати, 

издадени от органи, установени в 

други държави членки. (чл.68, ал.4 

от Новия ЗОП) 

Удостоверение № I - ТV 007323 

талон, ЦПР, Камара на 

строителите в България, 

валидност до 30.09.2016 г. 

 

1.2.17. Изисквания към икономическото и фаиансово състояние по чл. 59, ал. 1, т.2 от ЗОП 

1.2.2.1 Участникът трябва да притежава 

застраховка „Професионална 

отговорност“, на основание чл.171 ал. 1 

от ЗУТ за имуществени и 

неимуществени вреди, причинени на 

други участници в строителството и/или 

на трети лица, вследствие на 

неправомерни действия или бездействия 

при или по повод изпълнение на техните 

задължения, извършени през срока на  

Участникът притежава 

застраховка „Професионална 

отговорност на участниците в 

проектирането и 

строителството“   

Доказателства за наличие на 

валидна застраховка 

„Професионална отговорност“ 

Застрахователна полица № 

0000508659 по застраховка 

„Професионална отговорност 

на участниците в проектирането 

и строителството“, валидна до 

15.12.2016 г. 
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застраховката или в периода от 

ретроактивната дата до началото на 

застрахователната полица. Годишният 

лимит на отговорност не може да бъде 

по малък от минималния лимит за 

съответната категория обект за 

конкретната дейност, извършвана от 

застрахования, съгласно чл.5, ал.2, т.4 от 

Наредбата за условията и реда за 

задължителното застраховане в 

проектирането и строителството. 

   

1.2.18. Изисквания за техническите и професионални способности на участника по чл. 59, ал. 1, т.3 от ЗОП 

1.2.3.1. Всеки участник трябва да 

разполага със следният персонал и/или 

ръководен състав с определена 

професионална компетентност:  

 
  

- Технически ръководител на обекта - 

да притежава образователно-

квалификационна степен „магистър” 

или „бакалавър” в областта на 

строителството, или строителен техник. 

За позицията се изисква минимум 5 

години  професионален опит, от който 

участие като „технически ръководител” 

на минимум 1 обект с предмет, подобен 

на предмета на настоящата поръчка; 

Инж.  Филип Хаджиев, висше, 

магистрър, строителен 

инженер, специалност 

Промишлено и гражданско 

строителство 

13 години професионален 

опит; 

Опит като технически 

ръководител” на обекти на 

фирмата, обект „Изграждане 

на пристройка ОДЗ  

„Еделвайс“ с. Брезница“. 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

 

- Координаторът по безопасност и 

здраве - да отговаря на изискванията по 

чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/22.03.2004 г. 

за минималните изисквания за 

здравословни и безопасни условия на 

труд при извършване на СМР; 

Костадин Тараниновв, 

строителен техник, преминато 

обучение като координатор по 

безопасност и здраве в 

строителството; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 
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- Отговорник по контрола на 

качеството - да притежава съответното 

удостоверение за контрол върху 

качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на 

съответствието на строителните 

продукти със съществените изисквания 

за безопасност или еквивалентен 

документ; 

Стефка Ципарова, инженер, 

притежава Удостоверние за 

завършено обучение за 

осъществяване на контрол  

върху качеството на 

изпълнение на строителството 

и за контрол на 

съответствието на 

строителните продукти  

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

Обр.№4 Декларация - списък на 

служителите/експертите; 

1.2.3.2. Да разполага с необходимия 

брой лица, които ще изпълняват 

строителството, съобразно видовете 

работи по КСС. Лицата могат да бъдат 

включени или не в структурата на 

участника. 

Разполага с квалифицирани 

строителни работници и 

технически персонал – 

работници по изолации, 

монтажници ел. оборудване, 

монтажтици дограма, 

бояджия, работник подови 

облицовки, монтьо 

отоплителни инсталации, 

шофьор, общи работници 

Обр.№5 Списък на 

квалифицираните строителни 

работници; 

Обр.№5 Списък на 

квалифицираните строителни 

работници; 

1.3. Специални изисквания, на които трябва да отговарят участниците, поставени от възложителя и задължителни документи, 

доказващи специалните изискванията поставени от Възложителя, съгласно чл.47 от ЗОП 

1.3.1. Изискване за наемане на безработни лица при реализиране на обекта 
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1. Наемане на регистрирани в ДБТ 

безработни при реализиране на обекта, 

които са част от общия състав 

работници, при спазване на следните 

изисквания по Приложение – 

Декларация за приемане на договора, 

изготвено по образеца на Проект 

„Красива България” за 2016 г.:  

a) При срок за изпълнение на 

договора за СМР 4 (четири) месеца, 

участникът определя  човекомесеците 

труд, положен от общия състав 

работници на база линейния график и 

ги записва в ОБРАЗЕЦ №9- Техническо 

предложение, като от тях минимум 16 

(шестнадесет) човекомесеца е 

изискуемият положен труд от 

квалифицирани/неквалифицирани 

безработни лица;  

b) Броят на общия състав 

работници, в т. ч. на 

квалифицирани/неквалифицирани 

безработни лица се изчислява на база 

посочения срок (в месеци) за 

изпълнение на договора за СМР; 

При срок за изпълнение на 

договора от 4 месеца  

участникът ще осигури на 

обекта полагането на 52 

човекомесеца труд, положен 

от 

квалифицирани/неквалифици

рани работници, от които 

минимум 16 човекомесеца 

труд ще бъдат положени от 

регистрирани в ДБТ 

безработни лица. /съгласно 

Обр.№9 Техническо 

предложение;/ 

Съгласно Приложение 

Обр.№11 Декларация за 

приемане на договора, 

участникът се задължава да 

осигури полагането на 16 

човекомесеца труд, при 

минимално изискиуми от 

възложителя 16 човекомесеца 

труд, като ще поддържа по 

трудов договор среден 

месечен брой 4 безработни 

лица. 

 

Обр.№9 Техническо предложение; 

 

 

Обр.№11 Декларация за приемане 

на договора; 

 

Обр.№9 Техническо 

предложение; 

 

Обр.№11 Декларация за 

приемане на договора; 

1.3.2. Изисване за изплащане на заплати и внасяне на осигурителни вноски 
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2. Изплащане на заплати и внасяне на 

осигурителни вноски на база 

минимален месечен размер на 

осигурителния доход по основни 

икономически дейности и 

квалификационни групи професии, 

съгласно приложение №1 от Закона за 

бюджета на държавното обществено 

осигуряване; 

 

Участникът е декларирал, че 

изплащане на заплати и 

внасяне на осигурителни 

вноски на база минимален 

месечен размер на 

осигурителния доход по 

основни икономически 

дейности. Предвидената в 

ценото предложение мин. 

часова ставка гарантира цена 

на труда над мин. раб. 

заплата, предвидени са и 70 % 

допълнителни разходи върху  

труд; 

Декларация за спазване на 

изискванията за закрила на 

заетостта  

Декларация за спазване на 

изискванията за закрила на 

заетостта 

1.3.3. Изисване за Реалистично съотношение между квалифицирани и неквалифицирани работници 

3. Реалистично съотношение между 

квалифицирани и неквалифицирани 

работници; 

Налице е реалистично 

съотношение между 

квалифицирани и 

неквалифицирани работници; 

  

ІІ. Задължтелни документи 

Обр.№1 Административни сведения за участника;  Да 

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. Възложителят признава еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. (чл.68, ал.4 от Новия ЗОП) 

Да 

Обр.№2 Декларация посещение на обекта; Да 

Доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“; Да 

Обр.№3  Декларация за специални изисквания; Да 

Обр.№4 Декларация - списък на служителите/експертите; Да 

Обр.№5 Списък на квалифицираните строителни работници; Да 
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Обр.№6 Декларация материали; 

Всеки участник трябва да представи декларация за основните видове материали и изделия, които ще 

бъдат вложени при изпълнението на поръчката, като към нея се представят документи за съответствие 

(сертификати) на използваните материали, съгласно изискванията на Европейския съюз (обозначение 

„СЕ”, съгласно европейска декларация на съответствие, декларация за произход, еко-етикети или 

покрити стандарти за качеството).  

Сертификатите, които са на чужд език, трябва задължително да са представени и в превод на 

български. 

Да 

Обр.№7 Декларация за гаранционни срокове; 

Всеки участник трябва да предложи гаранционни срокове в години за всички видове строително-

монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта. Гаранционните срокове следва да са 

съобразени с изискванията на Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в 

Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, 

съоръжения и строителни обекти; 

Да 

 

Обр.№8 График за изпълнение на СМР/СРР; 

Всеки участник трябва да предложи: линеен график, съобразен с посочения срок за изпълнение на 

поръчката, обвързан с предвидената работна ръка (с посочената общазаетост на обекта в човекомесеци) 

за изпълнение на СМР/СРР; диаграма на работната ръка. 

Да 

Обр.№9 Техническо предложение; Да 

Приложения към техническото предложение:  

1. Списък на основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при 

изпълнението на поръчката (Приложение – Декларация материали ОБРАЗЕЦ №6). В 

декларацията се посочва производител (търговска мярка), стандарт/качество и към него се 

представят документи за съответствие на използваните материали с изискванията на 

Европейския съюз (обозначение „СЕ”, съгласно европейска декларация за съответствие, 

декларация за произход, еко-етикети или покрити стандарти за качество). Представят се 

сертификати на основните материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнението на 

поръчката, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи 

съответствието на материалите и изделията със съответните спецификации или стандарти, 

съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на 

строителните продукти. Сертификатите, които са на чужд език, се представят задължително и 

в превод на български; 

Да 

5.Диаграма на работната ръка; Да 

6. Диаграма на механизацията; 
Да 

 

Обр.№10 Ценово предложение; Да 
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Приложение КСС – оферта; Да 

Приложение:  Анализи на единичните цени на хартиен носител; Да 

Магнитен носител с КСС и анализи. Да 

Обр.№11 Декларация за приемане на договора; Да 

Обр.№12 - Декларация по чл. 97  ал.  5 от ППЗОП3 Да  

Обр.№13 - Декларация по чл. 97  ал.  5 от ППЗОП3 (2) Да 

Обр.№14 – Декларация подизпълнител 

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за 

действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, 

бездействия и работа. 

Неприложимо 

Обр.№15 – Декларация от подизпълнители (прилага се при необходимост) Неприложимо 

Проект на договор за СМР, подписан и подпечатан на всяка страница Да 

 

Гр. Гоце Делчев, 01.07.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател: Мариана Устаилиева П 

Членове: 1.    инж. Петър Мутафчиев П 3.  инж. Иван Стефанов П 

2. Инж. Ани Мирчева П 3. Тереза Вакареева П 

    

    


