ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.“
Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в
агломерации над 10 000 е.ж.”

Европейски съюз
Кохезионен фонд

Проект „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и
рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр.Белене“

ПРОТОКОЛ №1
от дейността на комисия назначена със Заповед № 24/14.01.2014 г.,
на основание чл. 68, ал. 1 във връзка с чл.72 ал.1 от Закона за обществени поръчки
за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Избор на консултант\‐и съгласно разпоредбата на ЗУТ (чл.168 ал.2 от ЗУТ), за изготвяне на
оценка за съответствие (само за об. поз.1 и само в приложим случай), и осъществяване на
независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на проект„Частично
изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата
водоснабдителна мрежа на град Белене“ с две обособени позиции с финансиране по Оперативна
програма "Околна среда" 2007‐2013
открита с Решение №1092/27.11.2013 г.
Състав на комисията, съгласно Заповед № 24/14.01.2014г. :
Председател:
Цветомир Николаев Цветанов ‐ главен експерт "ИРиОП" в Община Белене
Членове:
1. Христо Димитров Стоев ‐ правоспособен юрист, вписан в публичния списък на АОП по
чл.19 ал.2 т.8 от ЗОП под №ВЕ‐2118/26.04.2011г.
2. Жулиета Страшимирова Господинова ‐ магистър‐икономист по строителство, вписана в
публичния списък на АОП по чл.19 ал.2 т.8 от ЗОП под №ВЕ‐48/08.01.2009 г.
3. Инж. Христина Иванова – Мънева – главен инженер на Община Белене;
4. Ирина Димитрова Чоранова ‐ старши юрисконсулт в Община Белене
Резервни членове:
1. Инж. Пламен Славчев Петров ‐ гл. експерт „УР и ОС”на Община Белене;
2. Роман Иванов Воински ‐ правоспособен юрист, вписан в публичния списък на АОП по
чл.19 ал.2 т.8 от ЗОП под №ВЕ‐2183/06.06.2011г;
3. Мая Здравкова Терзиева – главен счетоводител на Община Белене.
На 14.01.2014 г. в 13:30 часа комисията пристъпи към работа по публичната част от
заседанието и извършване на действията по см. на чл.68 ал. 6 от ЗОП. Председателят на комисията
констатира, че един от членовете ѝ – Христо Стоев, отсъства по обективни причини, като последният е
заместен от резервния член – Инж. Пламен Петров. След това комисията пристъпи към открито
заседание.
Комисията получи от Възложителя списъка с участниците и представените оферти, след
което всички членове на комисията подписаха декларации за съответствие на обстоятелствата по
чл. 35, ал. 1 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП.
На откритото заседание на комисията присъстваха участници и представители на
участниците, както следва:
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Участник
ДЗЗД Белене Еко
Риск Инженеринг АД

Представител
Пълномощно
Румен Първанов Иванов
301/13.01.2014
Александър
Иванов 9386/20.12.2013
Харизанов

За участие в процедурата са постъпили следните оферти:

№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Участник/Обособена позиция
Вх. №
13‐00/1
13‐00/2
13‐00/3
13‐00/4
13‐00/7
13‐00/8
13‐00/9
13‐00/10
13‐00/11
13‐00/12
13‐00/13
13‐00/15

Дата

час

03.01.2014 г.
06.01.2014 г.
06.01.2014 г.
08.01.2014 г.
10.01.2014 г.
13.01.2014 г.
13.01.2014 г.
13.01.2014 г.
13.01.2014 г.
13.01.2014 г.
13.01.2014 г.
13.01.2014 г.

11:44
11:21
13:39
13:34
11:41
09:55
09:59
10:18
10:24
10:28
11:29
15:32

Белене Консулт ДЗЗД – ОП2
ДЗЗД „ММЛ‐ТК“ – ОП1 и ОП2
Риск Инженеринг АД – ОП2
Обединение „Интер Строл Консулт“ – ОП2
ДЗЗД Белене Еко – ОП1 и ОП2
Обединение „Микс Груп“ – ОП1
„Ен Ар Консулт“ ЕООД – ОП1
Обединение „Пътконсулт 2000 ЕСМ“ – ОП1
„Пътконсулт 2000“ ЕООД – ОП2
„Кимтекс ЛС“ ООД – ОП2
„Ероу Арка Консулт“ ДЗЗД – ОП1 и ОП2
Ди Ес Инвест НТСС ДЗЗД – ОП1

Работата на комисията премина в следния ред за всяка оферта:
1. Извършване на проверка за целостта на представената оферта и отварянето ѝ по реда на
постъпване.
2. Извършване на проверка за наличие на три отделни запечатани плика.
3. Подписване на плик №3 от поне трима от членовете на комисията. По един представител
от присъстващите участници беше поканен да подпише плик №3 на останалите
участници.
4. Отваряне на плик №2 и подписване на всички документи, съдържащи се в него, от поне
трима от членовете на комисията. По един представител от присъстващите участници
беше поканен да подпише всички документи, съдържащи се в плик 2, на останалите
участници.
5. Отваряне на плик №1 и оповестяване на документите, съдържащи се в него, от
председателя на комисията г‐н Цветомир Цветанов.
След извършването на тези действия, в 16:00 часа председателят на комисията обяви, че
закрива публичната част от заседанието на комисията.
Всички ценови оферти бяха заключени в метален шкаф. Следващото заседание на
комисията бе насрочено за 22.01.2014 г. от 10:00 часа.
На 22.01.2014 г. в 10:00ч. комисията се събра в титулярния си състав и продължи своята
работа при закрити врата с проверка за наличието и редовността на представените документи в
плик 1 по см. на чл.68 ал.7 ЗОП. Председателят на Комисията констатира, че редовния член на
Комисията ‐ Христо Стоев присъства на заседанието, във връзка с което запозна същия с
резултатите от проведеното заседание на 14.01.2014 г. След това, комисията продължи своята
работа с проверка за наличието и редовността на представените документи в плик 1 на офертите по
същество.
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Резултатите от извършената проверка са както следва:
Оферта № 1
УЧАСТНИК: Белене Консулт ДЗЗД (само ОП2), в състав: „Пловдивинвест“ АД ЕИК 825240527,
и „Градиакт Консулт“ ООД ЕИК 121748902
ДА/
НЕ/
1. ВИД НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА
коментар коментар
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик, с Да
ненарушена цялост и е коректно надписана
Офертата съдържа три отделни, непрозрачни плика с ясно Да
обозначение
1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор“
2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката“
3. ПЛИК № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“
Видът на офертата
Възложителя

отговаря

на

2. ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“
ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ

изискванията

на Да

‐ НАЛИЧИЕ НА Да

ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐ документите са Да
представени в един оригинал и едно копие на електронен носител
1) Списък по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП по образец на участника, Да
изчерпателно изброяващ документите, съдържащи се в офертата
(плик 1, плик 2 и плик 3), подписан от участника или
упълномощено лице ‐ в оригинал. Списъкът следва да съдържа
броя на документите, които са представени
и вида им ‐
оригинал, копие, заверено копие, нотариално заверено копие,
официален превод, превод, и т.н.
2) Регистрационни документи на участника ‐ юридическите лица и Да
едноличните търговци представят заверено "вярно с оригинала"
копие на документ за регистрация (БУЛСТАТ) или се посочва
единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър (ЗТР), а когато участникът е физическо лице –
копие от документ за самоличност. Участници обединения‐когато
са създадени съгласно Закона за регистър БУЛСТАТ преди
подаване на офертата, представят заверено копие от
регистрацията си по БУЛСТАТ.
Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 24 ал.1 от Правилника за
прилагане на ЗОП, участниците ‐ юридически лица или еднолични
търговци, прилагат към офертата и удостоверение за актуално
състояние, издадено не по‐рано от 4 /четири/ месеца преди датата
на подаване на офертата. Чуждестранните юридически лица
прилагат еквивалентен документ (заверено копие) на съдебен,
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Оферта № 1
УЧАСТНИК: Белене Консулт ДЗЗД (само ОП2), в състав: „Пловдивинвест“ АД ЕИК 825240527,
и „Градиакт Консулт“ ООД ЕИК 121748902
административен или друг еквивалентен орган от държавата, в
която са установени (чл. 24 от Правилника за прилагане на ЗОП),
издадено не по‐рано от 4 /четири/ месеца преди датата на
подаване на офертата, но с представянето му не отпада
задължението за представяне на документа за регистрация, когато
участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Документ
по предходното изречение не се изисква, ако участника е местно
лице и е регистриран или пререгистриран в Търговския регистър
към Агенция по вписванията. Представя се и заверено копие на
документ за регистрация по ДДС (в превод а български‐когато е
приложимо), или декларация свободен текст (в превод а
български‐когато е приложимо), че участникът не е данъчно
задължено лице по ДДС.
Участник обединение/консорциум, което не е юридическо лице,
прилага (в плик №1) оригинал или нотариално заверено копие на
учредителен акт (договор) за създаване на обединението, в
превод на български (когато е на език различен от български).
3) Доказателства за изпълнение на минималните икономическите Да
и финансовите изисквания към участника, посочени от
Възложителя в документацията за участие и съгласно обявлението
за поръчката;
3.1. Справка‐декларация по образец– Приложение 9 за оборота от Да
услуги по чл.50 ал.1 т.3 ЗОП сходни с предмета на поръчката за
последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и
2012) или в зависимост от датата, на която е учреден или е
започнал дейността си.
Заверени копия от отчета за приходите и разходите (ОПР)
оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите
нормативни актове, когато публикуването им се изисква от
законодателството на държавата, в която участникът е установен,
за последните три приключени финансови години (2010, 2011 и
2012 г.), или в зависимост от датата, на която предприятието или
лицето е учредено или е започнало дейността си според
официалните си счетоводни документи – за ЮЛ и ЕТ. Когато е
посочен Единен идентификационен код (ЕИК), не е необходимо
представянето на ОПР, в случай че за последните три приключили
финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) същите са обявени в
Търговския регистър при Агенцията по вписванията и са публично
достъпни и видими на адрес http://www.brra.bg, като в този
случай, е достатъчно подаване на декларация свободен текст, за
наличието и достъпността им на сайта на АВ.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице
изискването за специализиран оборот от услуги сходни с предмета
на поръчката се прилага за обединението като цяло, като
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Оферта № 1
УЧАСТНИК: Белене Консулт ДЗЗД (само ОП2), в състав: „Пловдивинвест“ АД ЕИК 825240527,
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образецът на справка за специализирания оборот по чл.50 ал.1 т.3
от ЗОП – Приложение № 9, се попълва веднъж сумарно за цялото
обединение, а след това се представя от онези членове, чрез които
обединението доказва съответствието си по това изискване.
Представя се и ОПР съгласно указанията, но само от онези
съдружници на обединението, чрез които то доказва
съответствието си с критериите за подбор.
3.2. Копие от валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ/, придружена в Да
Плик №1 от декларация от участника в свободен текст, че ако бъде
определен за изпълнител, за целия срок на изпълнение на
договора ще осигури валидна застраховка по чл.171 ЗУТ,
отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата
поръчка.
4) Доказателства за изпълнение на изисквания към участника Да
техническите възможности и/или квалификация, посочени от
Възложителя в документацията за участие съгласно т.IІІ.
Минимални изисквания за технически възможности и
квалификация;
4.1. Списък на основните договори изпълнени услуги през Да
последните 3 години, по образец (Приложение №10), придружен
от препоръки за добро изпълнение за всеки посочен договор. В
препоръките фигурират информация като датата, мястото на
изпълнение и име на възложителя, стойността на договора и
телефон и адрес за контакт, както и дали изпълнението е
професионално и в съответствие с нормативните изисквания и
условията по съответния договор.
4.2. Списък‐декларация на експертите (съгласно списъка на Да
правоспособните ФЛ, част от лиценза по чл. 167 от ЗУТ или в
разширения списък). Към декларацията‐списък е приложен: списък
на експертите по образец‐ приложение №11, които ще
осъществяват дейностите по оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или строителен надзор на строежите
съгласно ЗУТ. За експертите е представена автобиография‐ по
приложение №12 (подписана от съответния експерт), документ
удостоверяващ завършено образование , документ за
професионална квалификация, копие на други подходящи
документи, референции, препоръки от съответните възложители
и/или работодатели, доказващи изискуемия професионален опит
и опита в СН, или еквивалентни документи, удостоверяващи
посочената в автобиографията информация. За всички експерти,
участникът представя попълнени и подписани от съответния
експерт: декларация за разположение и декларация по закона за
защита на личните данни.
ВАЖНО !!! Когато участникът подава оферта и за двете обособени
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Оферта № 1
УЧАСТНИК: Белене Консулт ДЗЗД (само ОП2), в състав: „Пловдивинвест“ АД ЕИК 825240527,
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позиции на обществената поръчка минималните изисквания за
екипите ескперти, посочени по‐горе се прилагат за преценка
съответствието с критериите за подбор поотделно по всяка една
обособена позиция, определени от възложителя.
4.3. Заверено копие в плик №1 от Лиценз съгласно Наредбата за Да
условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка
на съответствието на инвестиц.проекти и/или упраж. на СН или
Удост‐е за извършване на дейности, предмет на общ.поръчка с/но
чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, с мин. срок на валидност на документа‐
валидността на офертата, придружен и от поименния списък по
образец (приложение № 2) на технически правоспособните
физически лица, чрез които се упражнява дейността. Когато
участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ,
удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или
търговски регистри на държавата, в която е установен, или да
представи декларация или удостоверение за наличието на такава
регистрация от компетентните органи съгласно националния му
закон.
4.4. Заверено копие от валиден към датата на отваряне на Да
офертата сертификат за внедрена система по [BDS EN] ISO
9001:2008, или по‐нова версия или еквивалентно, или представяне
на еквивалентни мерки за осигуряване на качество, с обхват на
дейност, предмет на поръчката. Сертификатите трябва да са
издадени от независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция
"Българска служба за акредитация" (http://www.nab‐bas.bg/bg/)
или от друг национален орган за акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на
Европейската организация за акредитация, за съответната област
или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а,
ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за
оценяване на съответствието.
5) Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б. Да
„а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП и по чл.47, ал.1, т.2 и т.3,
ал.2, т.1, т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3 и
т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Приложения № 2 и № 3; Когато участник в
процедурата е обединение, което не е юридическо лице,
декларациите се представят от всяко физическо или юридическо
лице включено в обединението; Когато участникът предвижда
участие на подизпълнители, декларациите се представят за всеки
от тях; Когато деклараторът е чуждестранно лице, декларацията се
представя и в превод на български език.
6) Декларация за ползване на подизпълнители по чл.56 ал.1 т.8 Да
ЗОП – по приложение №4;

Няма да използва
подизпълнители
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Оферта № 1
УЧАСТНИК: Белене Консулт ДЗЗД (само ОП2), в състав: „Пловдивинвест“ АД ЕИК 825240527,
и „Градиакт Консулт“ ООД ЕИК 121748902
Декларацията по приложения образец от документация съдържа
наименованието на подизпълнителите, вида на работите, които ще
извършват и дела на тяхното участие (процент от общата стойност
и описание на частта от предмета на поръчката, която ще бъде
изпълнена от подизпълнителя). Ако списъкът е по‐дълъг, се изготвя
приложение към образеца, в който се попълват посочените данни
за всички подизпълнители и в образеца се записва «Съгласно
приложен списък». Декларацията се подписва от лицето/лицата,
които представляват участника.
7) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител /когато се Н.П.
предвижда участие на такъв/ – Приложение № 5 ‐ когато е
приложимо. Декларацията се подписва от управителя, съответно
от членовете на управителния орган на подизпълнителя;
8) Документ за внесена/учредена гаранция за участие в Да
процедурата съгласно обявлението за обществена поръчка и
условията на документацията за участие – в оригинал /при
ползване на банкова гаранция същата следва да е съобразена
съгласно Приложение №6/;
9) Декларация за съгласие с електронна кореспонденция ‐ Да
Приложение № 20;
10) Общо предложение за участие (административни сведения) – Да
Приложение № 1;
11) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено Да
да представлява участника в процедурата (тогава, когато участника
не се представлява от лице/лица, които имат право на това,
съгласно информацията посочена по ЕИК в Търговския регистър
или в удостоверението за актуално състояние, или по друг
еквивалентен документ за регистрация);
12) Декларация от членовете на обединението – попълва се Да
Приложение № 19.
13) Декларация за приемане на условията в проекта на договора и Да
специфичните му клаузи по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение
№ 14;
14) Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и Да
условията на откритата процедура – Приложение № 15;
15). Декларации за разположението и ангажираност на експертите Да
и декларация по закона за защита на личните данни ‐ Приложение
№ 13 и 13.1.
Всички документи са налични и редовни

Да
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Оферта № 1
УЧАСТНИК: Белене Консулт ДЗЗД (само ОП2), в състав: „Пловдивинвест“ АД ЕИК 825240527,
и „Градиакт Консулт“ ООД ЕИК 121748902
ОТГОВАРЯ ЛИ УЧАСТНИКЪТ НА ПОСТАВЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КАКТО СЛЕДВА:
Икономически и финансови възможности
Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е ДА
юридическо
лице,
изискването
се
прилага
за
обединението/консорциума като цяло.

НЕ ‐ КОМЕНТАР

Участникът е реализирал кумулативно за последните три Да
приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 год.), или в
зависимост от датата на която са учредени или са започнали
дейността си, оборот от услуги с предмет, сходен на предмета на
поръчката, на стойност не по‐малко от 350 000 (триста и петдесет
хиляди) лева без ДДС, независимо за коя от позициите се участва,
включително и ако се подава оферта за участие и по двете
обособени позиции.
За „услуги с предмет, сходен на предмета на поръчката” да се
разбират услуги от дейности с предмет:
‐ за обособена позиция №2 ‐ упражняване на независим
строителен надзор при изпълнение на строителство.
Участникът попълва приложение №9 за оборота от услуги по чл.50
ал.1 т.3 ЗОП сходни с предмета на поръчката за последните 3 (три)
приключили финансови години (2010, 2011 и 2012) или в
зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността
си.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице
изискването за специлизиран оборот от услуги сходни с предмета
на поръчката се прилага за обединението като цяло, като
образецът на справка за специализирания оборот по чл.50 ал.1 т.3
от ЗОП – Приложение № 9, се попълва веднъж сумарно за цялото
обединение, а след това се представя от онези членове, чрез които
обединението доказва съответствието си по това изискване.
Представя се и ОПР съгласно указанията, но само от онези
съдружници на обединението, чрез които то доказва
съответствието си с критериите за подбор.
Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. Да
171 от ЗУТ за:
‐ по обособена позиция №2 ‐ професионална отговорност за
консултант, извършващ дейности по независим строителен надзор
по смисъл на ЗУТ.
Участникът отговаря на поставените минимални изисквания Да
за икономически и финансови възможности
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Оферта № 1
УЧАСТНИК: Белене Консулт ДЗЗД (само ОП2), в състав: „Пловдивинвест“ АД ЕИК 825240527,
и „Градиакт Консулт“ ООД ЕИК 121748902
Технически възможности и/или квалификация
Да
Участникът да разполага с експертен екип за изпълнение на Да
услугата за всяка от об. позиции поотделно (два отделни екипа ‐
ако се подава оферта и за двете позиции), както следва:
За обособена позиция 1 и 2:
2.1 Ръководител на надзорния екип ‐ лицето да е от лиценза по
чл.166 ал.2 от ЗУТ:
a.
Квалификация "Строителен инженер", с образователна
степен „Магистър“ в някоя от следните специалности: ВиК, ХТС,
ХМС, или еквивалентна специалност;
b.
Опит: минимум 5 (пет) години в областта на строителните
надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други
съоръжения на хидротехническата инфраструктура.
2.2 Заместник ръководител на надзорния екип ‐ лицето да е от
лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ:
a.
Квалификация "Строителен инженер", с образователна
степен „Магистър“ в някоя от следните специалности: ВиК, ХТС,
ХМС, или еквивалентна специалност;
b.
Опит: минимум 4 години в областта на СН, с поне 3 г. опит в
СН на обект/‐и по ВиК мрежи или съоръжения, или съоръжения
за отпадъчни води, или други съоръжения на хидротехническата
инфраструктура.
2.3 Инженер по качеството и съответствие на материалите ‐
лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ:
a.
Квалификация "Строителен инженер" или "Инженер‐химик",
с образователна степен „Магистър“.
b.
минимум 5 (пет) години опит в строителна лаборатория,
свързана с изпитания при строителството на инфраструктурни
обект/‐и, и с мин. 4 г опит в областта на СН.
2.4

Инженер по количествата

a.
Строителна инженерна специалност с образователна степен
„Магистър“.
b.
Минимум 4 години опит като "инж. по количествата", или
еквивалентна длъжност ;
2.5 Координатор по безопасност и здраве /КБЗ/ ‐
правоспособно лице (да притежава съответното Удостоверение
9

Оферта № 1
УЧАСТНИК: Белене Консулт ДЗЗД (само ОП2), в състав: „Пловдивинвест“ АД ЕИК 825240527,
и „Градиакт Консулт“ ООД ЕИК 121748902
за правоспособност) отговарящо на следните условия:
a.
Квалификация "Строителен инженер", с образователна
степен мин. „Бакалавър“, или по‐висока.
b.
минимум 4г. опит на длъжност координатор по безопасност
и здраве; да притежава валидно удостоверение за координатор по
безопасност и здраве съгласно Наредба №2/2004 на МРРБ.
Чуждестранните лица могат да представят еквивалент на
изисквания документ‐в превод.
c.

лицето КБЗ да е различно от лицата по т.2.1 и т.2.2.

Само за об. поз. №2 допълнително, освен гореизброените
експерти, към надзорния екип се изискват още и
2.6

Инженер ВиК мрежи ‐ водопровод

a.
Образователна степен "Магистър" ‐ строителна инженерна
специалност– ВиК.
b.
опит: минимум 4г. опит в строителен надзор на ВиК мрежи
или съоръжения.
2.7

Инженер ВиК мрежи ‐ канализация

a.
Образователна степен "Магистър" ‐ строителна инженерна
специалност– ВиК.
b.
опит: минимум 4г. опит в строителен надзор на ВиК мрежи
или съоръжения.
За доказване на изискваните допълнителни експерти, участниците
могат да ползват ресурсите и на други ФЛ или ЮЛ при изпълнение
на поръчката, при условие, че докажат, че ще имат на свое
разположение тези ресурси,в съответствие с чл.51а от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо
лице, изискванията по‐горе трябва да бъдат изпълнени общо от
обединението, а при участие на подизпълнители изискването се
прилага съобразно вида и дела на участието им.
Всички експерти ‐ и основните и допълнително изискваните,
трябва да са независими и да се гарантира липсата на конфликт
на интереси при изпълнение на възложените им задължения.
Участниците трябва да притежават валиден Лиценз за извършване Да
на дейностите, съгласно Наредбата за условията и реда за
издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието
на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен
надзор (http://lex.bg/laws/ldoc/2135474098), или Удостоверение,
издадено от Началника на ДНСК съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ,
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Оферта № 1
УЧАСТНИК: Белене Консулт ДЗЗД (само ОП2), в състав: „Пловдивинвест“ АД ЕИК 825240527,
и „Градиакт Консулт“ ООД ЕИК 121748902
придружен от поименния списък по образец (приложение № 2) на
технически правоспособните физически лица, чрез които се
упражнява дейността. Когато участникът е чуждестранно лице, се
представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в
някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в
която е установен, или да представи декларация или
удостоверение за наличието на такава регистрация от
компетентните органи съгласно националния му закон.
Всеки участник следва да има въведена система за управление на Да
качеството съгласно:
‐ [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐нова версия за внедрена система
за управление на качество с обхват на дейностите по предмета на
поръчката или еквивалентно;
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е
регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в
случаите, когато се ползва подизпълнител, изискания сертификат
се
представят
за
всеки
един
от
членовете
на
обединението/консорциума, съобразно разпределението на
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението, както и за
подизпълнителите, пряко ангажирани с упражняване на
строителния надзор.
Участникът отговаря на поставените минимални изисквания Да
за технически възможности и квалификация
Участникът отговаря на всичките поставените минимални Да
изисквания

Комисията продължи своята работа с проверка за наличието и редовността на
представените документи в плик 1 на следващата оферта.
Оферта 2
УЧАСТНИК: ДЗЗД “ММЛ‐ТК” (Участва за ОП 1 и ОП2), в състав: „Мотт Макдоналд Лимитед
Великобритания" БУЛСТАТ 131322744 и „Трансконсулт‐БГ“ ООД ЕИК 121389659
1. ВИД НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА
Офертата е представена в запечатан
непрозрачен плик, с ненарушена цялост и е
коректно надписана
Офертата съдържа три отделни, непрозрачни
плика с ясно обозначение

ДА/

НЕ/

коментар

коментар

ДА

ДА
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Оферта 2
УЧАСТНИК: ДЗЗД “ММЛ‐ТК” (Участва за ОП 1 и ОП2), в състав: „Мотт Макдоналд Лимитед
Великобритания" БУЛСТАТ 131322744 и „Трансконсулт‐БГ“ ООД ЕИК 121389659
1. ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА
ПОДБОР“
2. ПЛИК № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“
3. ПЛИК № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“
Видът на офертата отговаря на
изискванията на Възложителя
2. ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐
НАЛИЧИЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ
ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА
ПОДБОР“ ‐ документите са представени в
един оригинал и едно копие на електронен
носител
1) Списък по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП по
образец
на
участника, изчерпателно
изброяващ документите, съдържащи се в
офертата (плик 1, плик 2 и плик 3), подписан
от участника или упълномощено лице ‐ в
оригинал. Списъкът следва да съдържа броя
на документите, които са представени
и
вида им ‐ оригинал, копие, заверено копие,
нотариално заверено копие, официален
превод, превод, и т.н.
2) Регистрационни документи на участника ‐
юридическите лица и едноличните търговци
представят заверено "вярно с оригинала"
копие на документ за регистрация (БУЛСТАТ)
или се посочва единен идентификационен код
(ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския
регистър (ЗТР), а когато участникът е
физическо лице – копие от документ за
самоличност. Участници обединения‐когато са
създадени съгласно Закона за регистър
БУЛСТАТ преди подаване на офертата,
представят заверено копие от регистрацията
си по БУЛСТАТ.

ДА

ДА

ДА

Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 24
ал.1 от Правилника за прилагане на ЗОП,
участниците ‐ юридически лица или
еднолични търговци, прилагат към офертата и
удостоверение за актуално състояние,
издадено не по‐рано от 4 /четири/ месеца
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Оферта 2
УЧАСТНИК: ДЗЗД “ММЛ‐ТК” (Участва за ОП 1 и ОП2), в състав: „Мотт Макдоналд Лимитед
Великобритания" БУЛСТАТ 131322744 и „Трансконсулт‐БГ“ ООД ЕИК 121389659
преди датата на подаване на офертата.
Чуждестранните юридически лица прилагат
еквивалентен документ (заверено копие) на
съдебен,
административен
или
друг
еквивалентен орган от държавата, в която са
установени (чл. 24 от Правилника за прилагане
на ЗОП), издадено не по‐рано от 4 /четири/
месеца преди датата на подаване на офертата,
но с представянето му не отпада
задължението за представяне на документа за
регистрация, когато участникът е юридическо
лице или едноличен търговец. Документ по
предходното изречение не се изисква, ако
участника е местно лице и е регистриран или
пререгистриран в Търговския регистър към
Агенция по вписванията. Представя се и
заверено копие на документ за регистрация
по ДДС (в превод а български‐когато е
приложимо), или декларация свободен текст
(в превод а български‐когато е приложимо), че
участникът не е данъчно задължено лице по
ДДС.
Участник обединение/консорциум, което не е
юридическо лице, прилага (в плик №1)
оригинал или нотариално заверено копие на
учредителен акт (договор) за създаване на
обединението, в превод на български (когато
е на език различен от български).
3)
Доказателства
за
изпълнение
на
минималните икономическите и финансовите
изисквания към участника, посочени от
Възложителя в документация за участие и
съгласно обявлението за поръчката;
3.1.
Справка‐декларация
по
образец–
Приложение 9 за за оборота от услуги по чл.50
ал.1 т.3 ЗОП сходни с предмета на поръчката
за последните 3 (три) приключили финансови
години (2010, 2011 и 2012) или в зависимост
от датата, на която е учреден или е започнал
дейността си.

ДА

ДА

Заверени копия от отчета за приходите и
разходите (ОПР) оформени съгласно Закона за
счетоводството и приложимите нормативни
актове, когато публикуването им се изисква от
законодателството на държавата, в която
13
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участникът е установен, за последните три
приключени финансови години (2010, 2011 и
2012 г.), или в зависимост от датата, на която
предприятието или лицето е учредено или е
започнало дейността си според официалните
си счетоводни документи – за ЮЛ и ЕТ. Когато
е посочен Единен идентификационен код
(ЕИК), не е необходимо представянето на ОПР,
в случай че за последните три приключили
финансови години (2010, 2011 и 2012 г.)
същите са обявени в Търговския регистър при
Агенцията по вписванията и са публично
достъпни
и
видими
на адрес
http://www.brra.bg, като в този случай, е
достатъчно подаване на декларация свободен
текст, за наличието и достъпността им на сайта
на АВ.
Когато участникът е обединение, което не е
юридическо
лице
изискването
за
специлизиран оборот от услуги сходни с
предмета на поръчката се прилага за
обединението като цяло, като образецът на
справка за специализирания оборот по чл.50
ал.1 т.3 от ЗОП – Приложение № 9, се попълва
веднъж сумарно за цялото обединение, а след
това се представя от онези членове, чрез
които обединението доказва съответствието
си по това изискване. Представя се и ОПР
съгласно указанията, но само
от онези
съдружници на обединението, чрез които то
доказва съответствието си с критериите за
подбор.
3.2. Копие от валидна застраховка по чл.171 от
ЗУТ/, придружена в Плик №1 от декларация от
участника в свободен текст, че ако бъде
определен за изпълнител, за целия срок на
изпълнение на договора ще осигури валидна
застраховка по чл.171 ЗУТ, отговаряща на
групата и категорията на предмета на
настоящата поръчка.
4) Доказателства за изпълнение на изисквания
към участника техническите възможности
и/или
квалификация,
посочени
от
Възложителя в документацията за участие
съгласно т.IІІ. Минимални изисквания за

ДА

ДА
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технически възможности и квалификация;
4.1. Списък на основните договори изпълнени
услуги през последните 3 години, по образец
(Приложение №10), придружен от препоръки
за добро изпълнение за всеки посочен
договор. В препоръките да фигурират
информация като датата, мястото на
изпълнение и име на възложителя, стойността
на договора и телефон и адрес за контакт,
както и дали изпълнението е професионално и
в съответствие с нормативните изисквания и
условията по съответния договор.
4.2.
Списък‐декларация
на
експертите
(съгласно списъка на правоспособните ФЛ,
част от лиценза по чл. 167 от ЗУТ или в
разширения списък). Към декларацията‐
списък следва да се приложат: списък на
експертите по образец‐ приложение №11,
които ще осъществяват дейностите по
оценяване
на
съответствието
на
инвестиционните проекти и/или строителен
надзор на строежите съгласно ЗУТ. Експертите
представят автобиография‐ по приложение
№12 (подписана от съответния експерт),
документ
удостоверяващ
завършено
образование , документ за професионална
квалификация, копие на други подходящи
документи, референции, препоръки от
съответните
възложители
и/или
работодатели,
доказващи
изискуемия
професионален опит и опита в СН, или
еквивалентни документи, удостоверяващи
посочената в автобиографията информация.
За всички експерти, участникът предствя
попълнени и подписани от съответния
експерт: декларация за разположение и
декларация по закона за защита на личните
данни.

ДА

Забележки по‐долу ‐ само за
об. позиция 2

ВАЖНО !!! Когато участникът подава оферта и
за двете обособени позиции на обществената
поръчка минималните изисквания за екипите
ескперти, посочени по‐горе се прилагат за
преценка съответствието с критериите за
подбор поотделно по всяка една обособена
позиция, определени от възложителя.
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ДА
4.3. Заверено копие в плик №1 от Лиценз
съгласно Наредбата за условията и реда за
издаване на лицензи на консултанти за оценка
на съответствието на инвестиц.проекти и/или
упраж. на СН или Удост‐е за извършване на
дейности, предмет на общ.поръчка с/но чл.
166, ал. 2 от ЗУТ, с мин. срок на валидност на
документа‐валидността
на
офертата,
придружен и от поименния списък по образец
(приложение
№
2)
на
технически
правоспособните физически лица, чрез които
се упражнява дейността. Когато участникът е
чуждестранно лице, се представя копие от
документ, удостоверяващ регистрацията му в
някой от професионалните или търговски
регистри на държавата, в която е установен,
или
да
представи
декларация
или
удостоверение за наличието на такава
регистрация
от
компетентните
органи
съгласно националния му закон.
4.4. Заверено копие от валиден към датата на
отваряне на офертата сертификат за внедрена
система по [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐
нова версия или еквивалентно, или
представяне на еквивалентни мерки за
осигуряване на качество, с обхват на дейност,
предмет на поръчката. Сертификатите трябва
да са издадени от независими лица, които са
акредитирани
по
съответната
серия
европейски стандарти от Изпълнителна
агенция "Българска служба за акредитация"
(http://www.nab‐bas.bg/bg/) или от друг
национален орган за акредитация, който е
страна по Многостранното споразумение за
взаимно
признаване
на
Европейската
организация за акредитация, за съответната
област или да отговарят на изискванията за
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за
националната акредитация на органи за
оценяване на съответствието.
5) Декларации за липса на обстоятелствата по
чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5,
т. 1 от ЗОП и по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,
т.2а(предложение първо), т.2(предложение
първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП –
Приложения № 2 и № 3; Когато участник в

ДА

ДА
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процедурата е обединение, което не е
юридическо лице, декларациите се представят
от всяко физическо или юридическо лице
включено в обединението; Когато участникът
предвижда участие на подизпълнители,
декларациите се представят за всеки от тях;
Когато деклараторът е чуждестранно лице,
декларацията се представя и в превод на
български език.
ДА
Няма да ползва
6) Декларация за ползване на подизпълнители
подизпълнители за поз.1 и
по чл.56 ал.1 т.8 ЗОП – по приложение №4;
поз.2
Декларацията по приложения образец към
документацията
за
участие
съдържа
наименованието на подизпълнителите, вида
на работите, които ще извършват и дела на
тяхното участие (процент от общата стойност и
описание на частта от предмета на поръчката,
която ще бъде изпълнена от подизпълнителя).
Ако списъкът е по‐дълъг, се изготвя
приложение към образеца, в който се
попълват посочените данни за всички
подизпълнители и в образеца се записва
«Съгласно приложен списък». Декларацията
се подписва от лицето/лицата, които
представляват участника.
7) Декларация – съгласие за участие на
подизпълнител /когато се предвижда участие
на такъв/ – Приложение № 5 ‐ когато е
приложимо. Декларацията се подписва от
управителя, съответно от членовете на
управителния орган на подизпълнителя;
8) Документ за внесена/учредена гаранция за
участие в процедурата съгласно обявлението
за обществена поръчка и условията на
документацията – в оригинал /при ползване
на банкова гаранция същата следва да е
съобразена съгласно Приложение №6/;
9) Декларация за съгласие с електронна
кореспонденция ‐Приложение № 20;
10)
Общо
предложение
за
участие
(административни сведения) – Приложение №
1;
11) Нотариално заверено пълномощно на
лицето, упълномощено да представлява

НЕПРИЛОЖИМО

ДА

ДА

ДА
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участника в процедурата (тогава, когато
участника не се представлява от лице/лица,
които имат право на това, съгласно
информацията посочена по ЕИК в Търговския
регистър или в удостоверението за актуално
състояние, или по друг еквивалентен
документ за регистрация);
12) Декларация от членовете на обединението
ДА
– попълва се Приложение № 19.
13) Декларация за приемане на условията в
ДА
проекта на договора и специфичните му
клаузи по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП –
Приложение № 14;
14) Декларация за запознаване с мястото на
ДА
изпълнението и условията на откритата
процедура – Приложение № 15;
ДА
15). Декларации за разположението и
ангажираност на експертите и декларация по
закона за защита на личните данни ‐
Приложение № 13 и 13.1.
Всички документи са налични и редовни

Не

Само за об. позиция 2:
1. Ръководителят на надзорния екип не представя доказателства за минимум 5 (пет) години в
областта на строителните надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на хидротехническата
инфраструктура.
2. Инженерът по количества не представя доказателства за „Минимум 4 години опит като
"инж. по количествата", или еквивалентна длъжност“.
ОТГОВАРЯ ЛИ УЧАСТНИКЪТ НА ПОСТАВЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КАКТО СЛЕДВА:
Икономически и финансови възможности
Когато Участникът в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице,
изискването се прилага за
обединението/консорциума като цяло.
Участникът е реализирал кумулативно за
последните три приключили финансови
години (2010, 2011 и 2012 год.), или в
зависимост от датата на която са учредени или
са започнали дейността си, оборот от услуги с
предмет, сходен на предмета на поръчката, на
стойност не по‐малко от 350 000 (триста и
петдесет хиляди) лева без ДДС, независимо за

ДА

НЕ ‐ КОМЕНТАР

ДА
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коя от позициите се участва, включително и
ако се подава оферта за участие и по двете
обособени позиции.
За „услуги с предмет, сходен на предмета на
поръчката” да се разбират услуги от дейности
с предмет:
‐ за обособена позиция №1 ‐ консултантски
услуги по оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и упражняване на
независим строителен надзор при изпълнение
на строителство.
‐ за обособена позиция №2 ‐ упражняване на
независим строителен надзор при изпълнение
на строителство.
Участникът попълва приложение №9 за
оборота от услуги по чл.50 ал.1 т.3 ЗОП сходни
с предмета на поръчката за последните 3 (три)
приключили финансови години (2010, 2011 и
2012) или в зависимост от датата, на която е
учреден или е започнал дейността си.
Когато участникът е обединение, което не е
юридическо
лице
изискването
за
специлизиран оборот от услуги сходни с
предмета на поръчката се прилага за
обединението като цяло, като образецът на
справка за специализирания оборот по чл.50
ал.1 т.3 от ЗОП – Приложение № 9, се попълва
веднъж сумарно за цялото обединение, а след
това се представя от онези членове, чрез
които обединението доказва съответствието
си по това изискване. Представя се и ОПР
съгласно указанията, но само
от онези
съдружници на обединението, чрез които то
доказва съответствието си с критериите за
подбор.
Участникът
да
притежава
валидна
/действаща/ застраховка по чл. 171 от ЗУТ за:

ДА

‐ по обособена позиция №1‐ професионална
отговорност по смисъла на чл.171 от ЗУТ, за
консултант,
извършващ
оценка
за
съответствието на инвестиционните проекти и
независим строителен надзор.
‐ по обособена позиция №2 ‐ професионална
отговорност за консултант, извършващ
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дейности по независим строителен надзор по
смисъл на ЗУТ.
Участникът отговаря на поставените
минимални изисквания за икономически и
финансови възможности
Технически
квалификация

възможности

Да

и/или

Участникът да разполага с експертен екип за
изпълнение на услугата за всяка от об.
позиции поотделно (два отделни екипа ‐ ако
се подава оферта и за двете позиции), както
следва:
За обособена позиция 1 и 2:
2.1 Ръководител на надзорния екип ‐
лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от
ЗУТ:
a.
Квалификация
"Строителен
инженер", с образователна степен „Магистър“
в някоя от следните специалности: ВиК, ХТС,
ХМС, или еквивалентна специалност;
b.
Опит: минимум 5 (пет) години в
областта на строителните надзори (СН), с поне
4 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за отпадъчни
води,
или
други
съоръжения
на
хидротехническата инфраструктура.

3. Ръководителят
на
надзорния екип не представя
доказателства за минимум 5
(пет) години в областта на
строителните надзори (СН), с
поне 4 г. опит в СН на обект/‐и
по ВиК мрежи или съоръжения,
или съоръжения за отпадъчни
води, или други съоръжения на
хидротехническата
инфраструктура.
4. Инженерът
по
количества
не
представя
доказателства за „Минимум 4
години опит като "инж. по
количествата",
или
еквивалентна длъжност“.

2.2
Заместник ръководител на надзорния
екип ‐ лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от
ЗУТ:
a.
Квалификация
"Строителен
инженер", с образователна степен „Магистър“
в някоя от следните специалности: ВиК, ХТС,
ХМС, или еквивалентна специалност;
b.
Опит: минимум 4 години в
областта на СН, с поне 3 г. опит в СН на обект/‐
и по ВиК мрежи или съоръжения, или
съоръжения за отпадъчни води, или други
съоръжения
на
хидротехническата
инфраструктура.
2.3
Инженер по качеството и съответствие
на материалите ‐ лицето да е от лиценза по
20

Оферта 2
УЧАСТНИК: ДЗЗД “ММЛ‐ТК” (Участва за ОП 1 и ОП2), в състав: „Мотт Макдоналд Лимитед
Великобритания" БУЛСТАТ 131322744 и „Трансконсулт‐БГ“ ООД ЕИК 121389659
чл.166 ал.2 от ЗУТ:
a.
Квалификация "Строителен инженер"
или "Инженер‐химик", с образователна степен
„Магистър“.
b.
минимум 5 (пет) години опит в
строителна лаборатория, свързана с изпитания
при строителството на инфраструктурни
обект/‐и, и с мин. 4 г опит в областта на СН.
2.4

Инженер по количествата

c.
Строителна инженерна специалност с
образователна степен „Магистър“.
d.
Минимум 4 години опит като "инж. по
количествата", или еквивалентна длъжност ;
2.5
Координатор по безопасност и здраве
/КБЗ/ ‐ правоспособно лице (да притежава
съответното
Удостоверение
за
правоспособност) отговарящо на следните
условия:
d.
Квалификация "Строителен инженер", с
образователна степен мин. „Бакалавър“, или
по‐висока.
e.
минимум 4г. опит на длъжност
координатор по безопасност и здраве; да
притежава
валидно
удостоверение
за
координатор по безопасност и здраве
съгласно Наредба №2/2004 на МРРБ.
Чуждестранните лица могат да представят
еквивалент на изисквания документ‐в превод.
f.
лицето КБЗ да е различно от лицата по
т.2.1 и т.2.2.

Само за об. поз. №2 допълнително, освен
гореизброените експерти, към надзорния екип
се изискват още и
2.6

Инженер ВиК мрежи ‐ водопровод

c.
Образователна степен "Магистър" ‐
строителна инженерна специалност– ВиК.
d.
опит: минимум 4г. опит в строителен
надзор на ВиК мрежи или съоръжения.
2.7

Инженер ВиК мрежи ‐ канализация
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c.
Образователна степен "Магистър" ‐
строителна инженерна специалност– ВиК.
d.
опит: минимум 4г. опит в строителен
надзор на ВиК мрежи или съоръжения.

2.8
Участникът по об. позиция №1
допълнително, освен основните изисквани
експерти по т.2.1‐т.2.5 от по‐горе от този
раздел, да има компетенции в оценяване на
съответствието по съответни специалности
/части/ на обект ПСОВ‐Белене. При сключване
на договор с Изпълнител на ПСОВ‐Белене,
оферирал, че ще изготвя изцяло нов
инвестиционен проект на ПСОВ, или ще
извършва актуализация /преработка/ на раб.
проекти по съответни част от проекта за ПСОВ
на Възложителя, Изпълнителя на ПСОВ, за
негова сметка, заплаща на Консултанта по об.
поз. №1, цената за оценка на съответствието,
по смисъла на разпоредбата на чл.142 от ЗУТ,
и съгласно специфичните клаузи на договора
за изграждане на ПСОВ и особените условия
на поръчката за избор на изпълнител на ПСОВ.
Консултантът по об. поз.1 осигурява
технически лица, посочени по‐долу, като с
изключение на "Еколога", лицата по
съответните
части,
да
отговарят
на
изискванията на чл. 167, ал. 2, т. 3 от ЗУТ.
Съставът по специалните части на ПСОВ, да
включва мин. по 1 от следните технически
лица:
•Архитект;
•Строителен
инженер‐
конструкции
‐
правоспособно физическо лице от списъка‐
неразделна част от лиценза по чл. 167 от ЗУТ,
отговарящо на условията на чл.142 ал.10 от
ЗУТ и притежаващо Удостоверение за
упражняване на технически контрол на част
“Конструктивна” на инвестиционните проекти
или еквивалент;
•Инженер топлотехника (ОВК);
•Машинен инженер;
•Електроинженер;
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•Инженер КИП и А;
•Инженер ВиК мрежи и съоръжения;
•Инженер пречистване на отпадъчни води;
•Строителен инженер‐ пътно строителство;
•Експерт част "Пътна" ‐ временна организация
на движението;
•Инженер
по
паркоустрояване
ландшафтен архитект;

или

•Експерт по част "Пожарна безопасност";
•Експерт по част "Енергийна ефективност";
•Експерт по част "Вертикална планировка";
•Инженер‐геолог‐магистър–строителна
инженерна специалност или геология;
•Хидрогеолог;
•Геодезист ‐ експертът да притежава
удостоверение от АГКК за правоспособност за
извършване на дейности по кадастъра
съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба 3/16.02.2001
г. за водене и съхраняване на регистъра на
лицата,
правоспособни
да
извършват
дейности по кадастъра.
•Еколог ‐ лице с валиден лиценз от МОСВ по
компонент на околната среда "Води", или
"Биоразнообразие", или "Отпадъци", с опит
(участия) в изготвяне на доклади за ОВОС/
доклади по ЕО или ОС по смисъла на ЗООС;
За доказване на изискваните допълнителни
експерти, участниците могат да ползват
ресурсите и на други ФЛ или ЮЛ при
изпълнение на поръчката, при условие, че
докажат, че ще имат на свое разположение
тези ресурси,в съответствие с чл.51а от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, което
не е юридическо лице, изискванията по‐горе
трябва да бъдат изпълнени общо от
обединението,
а
при
участие
на
подизпълнители изискването се прилага
съобразно вида и дела на участието им.
Всички експерти ‐ и основните и допълнително
изискваните, трябва да са независими и да се
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гарантира липсата на конфликт на интереси
при изпълнение на възложените им
задължения.
ВАЖНО !!! Когато участникът подава оферта и
за двете обособени позиции на обществената
поръчка минималните изисквания за екипите
ескперти, посочени по‐горе се прилагат за
преценка съответствието с критериите за
подбор поотделно по всяка една обособена
позиция, определени от възложителя.
Участниците трябва да притежават валиден
Лиценз за извършване на дейностите,
съгласно Наредбата за условията и реда за
издаване на лицензи на консултанти за оценка
на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване на строителен
надзор (http://lex.bg/laws/ldoc/2135474098),
или Удостоверение, издадено от Началника на
ДНСК съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, придружен
от поименния списък по образец (приложение
№ 2) на технически правоспособните
физически лица, чрез които се упражнява
дейността. Когато участникът е чуждестранно
лице, се представя копие от документ,
удостоверяващ регистрацията му в някой от
професионалните или търговски регистри на
държавата, в която е установен, или да
представи декларация или удостоверение за
наличието на такава регистрация от
компетентните органи съгласно националния
му закон.

ДА

Всеки участник следва да има въведена
система за управление на качеството
съгласно:

ДА

‐ [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐нова версия
за внедрена система за управление на
качество с обхват на дейностите по предмета
на поръчката или еквивалентно;
В
случай
на
участие
на
обединение/консорциум,
който
не
е
регистриран като самостоятелно юридическо
лице, както и в случаите, когато се ползва
подизпълнител, изискания сертификат се
представят за всеки един от членовете на
обединението/консорциума,
съобразно
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разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението, както
и за подизпълнителите, пряко ангажирани с
упражняване на строителния надзор.
Не

Участникът отговаря на поставените
минимални изисквания за технически
възможности и квалификация

Не

Участникът
отговаря
на
всичките
поставените минимални изисквания

Не

Документите на Плик 2 могат да бъдат
разгледани

Комисията продължи своята работа с проверка за наличието и редовността на
представените документи в плик 1 на следващата оферта.
Оферта № 3
УЧАСТНИК: Риск Инженеринг АД – ОП2, ЕИК 040463255
1. ВИД НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА

ДА/

НЕ/

коментар

коментар

Да

Офертата е представена в запечатан непрозрачен
плик, с ненарушена цялост и е коректно
надписана

Да

Офертата съдържа три отделни, непрозрачни
плика с ясно обозначение
1. ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“
2. ПЛИК № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“
3. ПЛИК № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“

Да

Видът на офертата отговаря на
изискванията на Възложителя
2. ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐
НАЛИЧИЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ
ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐
документите са представени в един оригинал и
едно копие на електронен носител

Да

Да
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1) Списък по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП по образец
на
участника, изчерпателно изброяващ
документите, съдържащи се в офертата (плик 1,
плик 2 и плик 3), подписан от участника или
упълномощено лице ‐ в оригинал. Списъкът
следва да съдържа броя на документите, които са
представени и вида им ‐ оригинал, копие,
заверено копие, нотариално заверено копие,
официален превод, превод, и т.н.
2) Регистрационни документи на участника ‐
юридическите лица и едноличните търговци
представят заверено "вярно с оригинала" копие
на документ за регистрация (БУЛСТАТ) или се
посочва единен идентификационен код (ЕИК)
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър
(ЗТР), а когато участникът е физическо лице –
копие от документ за самоличност. Участници
обединения‐когато са създадени съгласно Закона
за регистър БУЛСТАТ преди подаване на офертата,
представят заверено копие от регистрацията си по
БУЛСТАТ.

Да

Да

Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 24 ал.1
от Правилника за прилагане на ЗОП, участниците ‐
юридически лица или еднолични търговци,
прилагат към офертата и удостоверение за
актуално състояние, издадено не по‐рано от 4
/четири/ месеца преди датата на подаване на
офертата. Чуждестранните юридически лица
прилагат еквивалентен документ (заверено копие)
на съдебен, административен или друг
еквивалентен орган от държавата, в която са
установени (чл. 24 от Правилника за прилагане на
ЗОП), издадено не по‐рано от 4 /четири/ месеца
преди датата на подаване на офертата, но с
представянето му не отпада задължението за
представяне на документа за регистрация, когато
участникът е юридическо лице или едноличен
търговец. Документ по предходното изречение не
се изисква, ако участника е местно лице и е
регистриран или пререгистриран в Търговския
регистър
към
Агенция
по
вписванията.
Представя се и заверено копие на документ за
регистрация по ДДС (в превод а български‐когато
е приложимо), или декларация свободен текст (в
превод а български‐когато е приложимо), че
участникът не е данъчно задължено лице по ДДС.
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Участник обединение/консорциум, което не е
юридическо лице, прилага (в плик №1) оригинал
или нотариално заверено копие на учредителен
акт (договор) за създаване на обединението, в
превод на български (когато е на език различен от
български).
3) Доказателства за изпълнение на минималните
икономическите и финансовите изисквания към
участника,
посочени
от
Възложителя
в
документацията
за
участие
и
съгласно
обявлението за поръчката;
3.1. Справка‐декларация по образец– Приложение
9 за за оборота от услуги по чл.50 ал.1 т.3 ЗОП
сходни с предмета на поръчката за последните 3
(три) приключили финансови години (2010, 2011 и
2012) или в зависимост от датата, на която е
учреден или е започнал дейността си.

Да

Да

Заверени копия от отчета за приходите и
разходите (ОПР) оформени съгласно Закона за
счетоводството и приложимите нормативни
актове, когато публикуването им се изисква от
законодателството на държавата, в която
участникът е установен, за последните три
приключени финансови години (2010, 2011 и 2012
г.), или в зависимост от датата, на която
предприятието или лицето е учредено или е
започнало дейността си според официалните си
счетоводни документи – за ЮЛ и ЕТ. Когато е
посочен Единен идентификационен код (ЕИК), не
е необходимо представянето на ОПР, в случай че
за последните три приключили финансови години
(2010, 2011 и 2012 г.) същите са обявени в
Търговския
регистър
при
Агенцията
по
вписванията и са публично
достъпни
и
видими на адрес http://www.brra.bg, като в този
случай, е достатъчно подаване на декларация
свободен текст, за наличието и достъпността им
на сайта на АВ.
Когато участникът е обединение, което не е
юридическо лице изискването за специлизиран
оборот от услуги сходни с предмета на поръчката
се прилага за обединението като цяло, като
образецът на справка за специализирания оборот
по чл.50 ал.1 т.3 от ЗОП – Приложение № 9, се
попълва веднъж сумарно за цялото обединение, а
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след това се представя от онези членове, чрез
които обединението доказва съответствието си по
това изискване. Представя се и ОПР съгласно
указанията, но само от онези съдружници на
обединението,
чрез
които
то
доказва
съответствието си с критериите за подбор.
3.2. Копие от валидна застраховка по чл.171 от
ЗУТ/, придружена в Плик №1 от декларация от
участника в свободен текст, че ако бъде
определен за изпълнител, за целия срок на
изпълнение на договора ще осигури валидна
застраховка по чл.171 ЗУТ, отговаряща на групата
и категорията на предмета на настоящата
поръчка.
4) Доказателства за изпълнение на изисквания
към участника техническите възможности и/или
квалификация, посочени от Възложителя в
документацията съгласно т.IІІ. Минимални
изисквания за технически възможности и
квалификация;
4.1. Списък на основните договори изпълнени
услуги през последните 3 години, по образец
(Приложение №10), придружен от препоръки за
добро изпълнение за всеки посочен договор. В
препоръките да фигурират информация като
датата, мястото на изпълнение и име на
възложителя, стойността на договора и телефон и
адрес за контакт, както и дали изпълнението е
професионално и в съответствие с нормативните
изисквания и условията по съответния договор.
4.2. Списък‐декларация на експертите (съгласно
списъка на правоспособните ФЛ, част от лиценза
по чл. 167 от ЗУТ или в разширения списък). Към
декларацията‐списък следва да се приложат:
списък на експертите по образец‐ приложение
№11, които ще осъществяват дейностите по
оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или строителен надзор на строежите
съгласно
ЗУТ.
Експертите
представят
автобиография‐ по приложение №12 (подписана
от съответния експерт), документ удостоверяващ
завършено
образование
,
документ
за
професионална квалификация, копие на други
подходящи документи, референции, препоръки от

Да

Да

Да

Забележки по‐долу

28

Оферта № 3
УЧАСТНИК: Риск Инженеринг АД – ОП2, ЕИК 040463255
съответните възложители и/или работодатели,
доказващи изискуемия професионален опит и
опита в СН, или еквивалентни документи,
удостоверяващи посочената в автобиографията
информация. За всички експерти, участникът
предствя попълнени и подписани от съответния
експерт: декларация за разположение и
декларация по закона за защита на личните
данни.
ВАЖНО !!! Когато участникът подава оферта и за
двете обособени позиции на обществената
поръчка минималните изисквания за екипите
ескперти, посочени по‐горе се прилагат за
преценка съответствието с критериите за подбор
поотделно по всяка една обособена позиция,
определени от възложителя.
4.3. Заверено копие в плик №1 от Лиценз съгласно
Наредбата за условията и реда за издаване на
лицензи на консултанти за оценка на
съответствието на инвестиц.проекти и/или упраж.
на СН или Удост‐е за извършване на дейности,
предмет на общ.поръчка с/но чл. 166, ал. 2 от ЗУТ,
с мин. срок на валидност на документа‐
валидността на офертата, придружен и от
поименния списък по образец (приложение № 2)
на технически правоспособните физически лица,
чрез които се упражнява дейността. Когато
участникът е чуждестранно лице, се представя
копие от документ, удостоверяващ регистрацията
му в някой от професионалните или търговски
регистри на държавата, в която е установен, или
да представи декларация или удостоверение за
наличието
на
такава
регистрация
от
компетентните органи съгласно националния му
закон.
4.4. Заверено копие от валиден към датата на
отваряне на офертата сертификат за внедрена
система по [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐нова
версия или еквивалентно, или представяне на
еквивалентни мерки за осигуряване на качество, с
обхват на дейност, предмет на поръчката.
Сертификатите трябва да са издадени от
независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция "Българска служба за
акредитация" (http://www.nab‐bas.bg/bg/) или от

Да

Да
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друг национален орган за акредитация, който е
страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на Европейската организация
за акредитация, за съответната област или да
отговарят на изискванията за признаване съгласно
чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната
акредитация на органи за оценяване на
съответствието.
5) Декларации за липса на обстоятелствата по чл. Да
47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от
ЗОП и по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,
т.2а(предложение
първо),
т.2(предложение
първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Приложения
№ 2 и № 3; Когато участник в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице,
декларациите се представят от всяко физическо
или юридическо лице включено в обединението;
Когато участникът предвижда участие на
подизпълнители, декларациите се представят за
всеки от тях; Когато деклараторът е чуждестранно
лице, декларацията се представя и в превод на
български език.
Да
6) Декларация за ползване на подизпълнители по
чл.56 ал.1 т.8 ЗОП – по приложение №4;

Няма да използва подизпълнители

Декларацията по приложения образец към
документацията
за
участие
съдържа
наименованието на подизпълнителите, вида на
работите, които ще извършват и дела на тяхното
участие (процент от общата стойност и описание
на частта от предмета на поръчката, която ще
бъде изпълнена от подизпълнителя). Ако списъкът
е по‐дълъг, се изготвя приложение към образеца,
в който се попълват посочените данни за всички
подизпълнители и в образеца се записва
«Съгласно приложен списък». Декларацията се
подписва от лицето/лицата, които представляват
участника.
7) Декларация – съгласие за участие на
подизпълнител /когато се предвижда участие на
такъв/ – Приложение № 5 ‐ когато е приложимо.
Декларацията се подписва от управителя,
съответно от членовете на управителния орган на
подизпълнителя;
8) Документ за внесена/учредена гаранция за
участие в процедурата съгласно обявлението за

Н.П.

Да
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обществена
поръчка
и
условията
на
документацията за участие – в оригинал /при
ползване на банкова гаранция същата следва да е
съобразена съгласно Приложение №6/;
9) Декларация за съгласие с електронна
кореспонденция ‐Приложение № 20;
10)
Общо
предложение
за
участие
(административни сведения) – Приложение № 1;
11) Нотариално заверено пълномощно на лицето,
упълномощено да представлява участника в
процедурата (тогава, когато участника не се
представлява от лице/лица, които имат право на
това, съгласно информацията посочена по ЕИК в
Търговския регистър или в удостоверението за
актуално състояние, или по друг еквивалентен
документ за регистрация);
12) Декларация от членовете на обединението –
попълва се Приложение № 19.
13) Декларация за приемане на условията в
проекта на договора и специфичните му клаузи по
чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 14;
14) Декларация за запознаване с мястото на
изпълнението и условията на откритата процедура
– Приложение № 15;
15).
Декларации
за
разположението
и
ангажираност на експертите и декларация по
закона за защита на личните данни ‐ Приложение
№ 13 и 13.1.

Да

Да
нп

нп
Да

Да

Да

Всички документи са налични и редовни
при отговор НЕ ‐ липсващи документи и констатирани нередовности:
1. Ръководителят на надзорния екип не представя доказателства за „минимум 5 (пет) години в
областта на строителните надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на
хидротехническата инфраструктура“;
2. Инженер ВиК мрежи – водопровод, не представя доказателства за „минимум 4г. опит в
строителен надзор на ВиК мрежи или съоръжения“;
3. Инженер ВиК мрежи – канализация, не представя доказателства за „минимум 4г. опит в
строителен надзор на ВиК мрежи или съоръжения“.
ОТГОВАРЯ ЛИ УЧАСТНИКЪТ НА ПОСТАВЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КАКТО СЛЕДВА:
Икономически и финансови възможности

ДА

НЕ ‐ КОМЕНТАР

Когато Участникът в процедурата е
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обединение, което не е юридическо лице,
изискването се прилага за
обединението/консорциума като цяло.
Участникът е реализирал кумулативно за
последните три приключили финансови години
(2010, 2011 и 2012 год.), или в зависимост от
датата на която са учредени или са започнали
дейността си, оборот от услуги с предмет, сходен
на предмета на поръчката, на стойност не по‐
малко от 350 000 (триста и петдесет хиляди) лева
без ДДС, независимо за коя от позициите се
участва, включително и ако се подава оферта за
участие и по двете обособени позиции.

Да

За „услуги с предмет, сходен на предмета на
поръчката” да се разбират услуги от дейности с
предмет:
‐ за обособена позиция №1 ‐ консултантски услуги
по
оценяване
на
съответствието
на
инвестиционните проекти и упражняване на
независим строителен надзор при изпълнение на
строителство.
‐ за обособена позиция №2 ‐ упражняване на
независим строителен надзор при изпълнение на
строителство.
Участникът попълва приложение №9 за оборота
от услуги по чл.50 ал.1 т.3 ЗОП сходни с предмета
на поръчката за последните 3 (три) приключили
финансови години (2010, 2011 и 2012) или в
зависимост от датата, на която е учреден или е
започнал дейността си.
Когато участникът е обединение, което не е
юридическо лице изискването за специлизиран
оборот от услуги сходни с предмета на поръчката
се прилага за обединението като цяло, като
образецът на справка за специализирания оборот
по чл.50 ал.1 т.3 от ЗОП – Приложение № 9, се
попълва веднъж сумарно за цялото обединение, а
след това се представя от онези членове, чрез
които обединението доказва съответствието си по
това изискване. Представя се и ОПР съгласно
указанията, но само от онези съдружници на
обединението,
чрез
които
то
доказва
съответствието си с критериите за подбор.
Участникът да притежава валидна /действаща/

Да
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застраховка по чл. 171 от ЗУТ за:
‐ по обособена позиция №1‐ професионална
отговорност по смисъла на чл.171 от ЗУТ, за
консултант, извършващ оценка за съответствието
на инвестиционните проекти и независим
строителен надзор.
‐ по обособена позиция №2 ‐ професионална
отговорност за консултант, извършващ дейности
по независим строителен надзор по смисъл на
ЗУТ.
Участникът
отговаря
на
поставените
минимални изисквания за икономически и
финансови възможности

Да

Технически възможности и/или квалификация
Участникът да разполага с експертен екип за
изпълнение на услугата за всяка от об. позиции
поотделно (два отделни екипа ‐ ако се подава
оферта и за двете позиции), както следва:
За обособена позиция 1 и 2:
2.1 Ръководител на надзорния екип ‐
лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от
ЗУТ:
c.
Квалификация
"Строителен
инженер", с образователна степен „Магистър“ в
някоя от следните специалности: ВиК, ХТС, ХМС,
или еквивалентна специалност;
d.
Опит: минимум 5 (пет) години в
областта на строителните надзори (СН), с поне 4 г.
опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за отпадъчни
води,
или
други
съоръжения
на
хидротехническата инфраструктура.
2.2
Заместник ръководител на надзорния
екип ‐ лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от
ЗУТ:

1. Ръководителят на надзорния
екип не представя доказателства
за „минимум 5 (пет) години в
областта на строителните
надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН
на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за
отпадъчни води, или други
съоръжения
на
хидротехническата
инфраструктура“;
2.Инженер
ВиК
мрежи
–
водопровод,
не
представя
доказателства за „минимум 4г.
опит в строителен надзор на ВиК
мрежи или съоръжения“;
3. Инженер ВиК мрежи –
канализация,
не
представя
доказателства за „минимум 4г.
опит в строителен надзор на ВиК
мрежи или съоръжения“.

b.
Квалификация
"Строителен
инженер", с образователна степен „Магистър“ в
някоя от следните специалности: ВиК, ХТС, ХМС,
или еквивалентна специалност;
c.
Опит: минимум 4 години в областта
на СН, с поне 3 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК
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мрежи или съоръжения, или съоръжения за
отпадъчни води, или други съоръжения на
хидротехническата инфраструктура.
2.3
Инженер по качеството и съответствие на
материалите ‐ лицето да е от лиценза по чл.166
ал.2 от ЗУТ:
c.
Квалификация "Строителен инженер" или
"Инженер‐химик", с образователна степен
„Магистър“.
d.
минимум 5 (пет) години опит в строителна
лаборатория, свързана с изпитания при
строителството на инфраструктурни обект/‐и, и с
мин. 4 г опит в областта на СН.
2.4

Инженер по количествата

e.
Строителна инженерна специалност
образователна степен „Магистър“.

с

f.
Минимум 4 години опит като "инж. по
количествата", или еквивалентна длъжност ;
2.5
Координатор по безопасност и здраве
/КБЗ/ ‐ правоспособно лице (да притежава
съответното Удостоверение за правоспособност)
отговарящо на следните условия:
g.
Квалификация "Строителен инженер", с
образователна степен мин. „Бакалавър“, или по‐
висока.
h.
минимум
4г.
опит
на
длъжност
координатор по безопасност и здраве; да
притежава
валидно
удостоверение
за
координатор по безопасност и здраве съгласно
Наредба №2/2004 на МРРБ. Чуждестранните лица
могат да представят еквивалент на изисквания
документ‐в превод.
i.
лицето КБЗ да е различно от лицата по т.2.1
и т.2.2.

Само за об. поз. №2 допълнително, освен
гореизброените експерти, към надзорния екип се
изискват още и
2.6

Инженер ВиК мрежи ‐ водопровод

e.

Образователна

степен

"Магистър"

‐
34

Оферта № 3
УЧАСТНИК: Риск Инженеринг АД – ОП2, ЕИК 040463255
строителна инженерна специалност– ВиК.
f.
опит: минимум 4г. опит в строителен
надзор на ВиК мрежи или съоръжения.
2.7

Инженер ВиК мрежи ‐ канализация

e.
Образователна степен "Магистър"
строителна инженерна специалност– ВиК.

‐

f.
опит: минимум 4г. опит в строителен
надзор на ВиК мрежи или съоръжения.

2.8
Участникът
по
об.
позиция
№1
допълнително, освен основните изисквани
експерти по т.2.1‐т.2.5 от по‐горе от този раздел,
да има компетенции в оценяване на
съответствието по съответни специалности /части/
на обект ПСОВ‐Белене. При сключване на договор
с Изпълнител на ПСОВ‐Белене, оферирал, че ще
изготвя изцяло нов инвестиционен проект на
ПСОВ,
или
ще
извършва
актуализация
/преработка/ на раб. проекти по съответни част от
проекта за ПСОВ на Възложителя, Изпълнителя на
ПСОВ, за негова сметка, заплаща на Консултанта
по об. поз. №1, цената за оценка на
съответствието, по смисъла на разпоредбата на
чл.142 от ЗУТ, и съгласно специфичните клаузи на
договора за изграждане на ПСОВ и особените
условия на поръчката за избор на изпълнител на
ПСОВ.
Консултантът по об. поз.1 осигурява технически
лица, посочени по‐долу, като с изключение на
"Еколога", лицата по съответните части, да
отговарят на изискванията на чл. 167, ал. 2, т. 3 от
ЗУТ. Съставът по специалните части на ПСОВ, да
включва мин. по 1 от следните технически лица:
•Архитект;
•Строителен
инженер‐
конструкции
‐
правоспособно физическо лице от списъка‐
неразделна част от лиценза по чл. 167 от ЗУТ,
отговарящо на условията на чл.142 ал.10 от ЗУТ и
притежаващо Удостоверение за упражняване на
технически контрол на част “Конструктивна” на
инвестиционните проекти или еквивалент;
•Инженер топлотехника (ОВК);
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•Машинен инженер;
•Електроинженер;
•Инженер КИП и А;
•Инженер ВиК мрежи и съоръжения;
•Инженер пречистване на отпадъчни води;
•Строителен инженер‐ пътно строителство;
•Експерт част "Пътна" ‐ временна организация на
движението;
•Инженер по паркоустрояване или ландшафтен
архитект;
•Експерт по част "Пожарна безопасност";
•Експерт по част "Енергийна ефективност";
•Експерт по част "Вертикална планировка";
•Инженер‐геолог‐магистър–строителна
инженерна специалност или геология;
•Хидрогеолог;
•Геодезист
‐
експертът
да
притежава
удостоверение от АГКК за правоспособност за
извършване на дейности по кадастъра съгласно
чл. 12, ал. 1 от Наредба 3/16.02.2001 г. за водене и
съхраняване
на
регистъра
на
лицата,
правоспособни да извършват дейности по
кадастъра.
•Еколог ‐ лице с валиден лиценз от МОСВ по
компонент на околната среда "Води", или
"Биоразнообразие", или "Отпадъци", с опит
(участия) в изготвяне на доклади за ОВОС/
доклади по ЕО или ОС по смисъла на ЗООС;
За доказване на изискваните допълнителни
експерти, участниците могат да ползват ресурсите
и на други ФЛ или ЮЛ при изпълнение на
поръчката, при условие, че докажат, че ще имат на
свое разположение тези ресурси,в съответствие с
чл.51а от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, което не е
юридическо лице, изискванията по‐горе трябва да
бъдат изпълнени общо от обединението, а при
участие на подизпълнители изискването се
прилага съобразно вида и дела на участието им.
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Всички експерти ‐ и основните и допълнително
изискваните, трябва да са независими и да се
гарантира липсата на конфликт на интереси при
изпълнение на възложените им задължения.
ВАЖНО !!! Когато участникът подава оферта и за
двете обособени позиции на обществената
поръчка минималните изисквания за екипите
ескперти, посочени по‐горе се прилагат за
преценка съответствието с критериите за подбор
поотделно по всяка една обособена позиция,
определени от възложителя.
Участниците трябва да притежават валиден
Лиценз за извършване на дейностите, съгласно
Наредбата за условията и реда за издаване на
лицензи на консултанти за оценка на
съответствието на инвестиционните проекти
и/или упражняване на строителен надзор
(http://lex.bg/laws/ldoc/2135474098),
или
Удостоверение, издадено от Началника на ДНСК
съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, придружен от
поименния списък по образец (приложение № 2)
на технически правоспособните физически лица,
чрез които се упражнява дейността. Когато
участникът е чуждестранно лице, се представя
копие от документ, удостоверяващ регистрацията
му в някой от професионалните или търговски
регистри на държавата, в която е установен, или
да представи декларация или удостоверение за
наличието
на
такава
регистрация
от
компетентните органи съгласно националния му
закон.

Да

Всеки участник следва да има въведена система
за управление на качеството съгласно:

Да

‐ [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐нова версия за
внедрена система за управление на качество с
обхват на дейностите по предмета на поръчката
или еквивалентно;
В случай на участие на обединение/консорциум,
който не е регистриран като самостоятелно
юридическо лице, както и в случаите, когато се
ползва подизпълнител, изискания сертификат се
представят за всеки един от членовете на
обединението/консорциума,
съобразно
разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в
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договора за създаване на обединението, както и
за подизпълнителите, пряко ангажирани с
упражняване на строителния надзор.
Участникът
отговаря
на
поставените
минимални
изисквания
за
технически
възможности и квалификация
Участникът
отговаря
на
всичките
поставените минимални изисквания
Документите на Плик 2 могат да бъдат
разгледани

Не

Не

Не

Комисията продължи своята работа с проверка за наличието и редовността на
представените документи в плик 1 на следващата оферта.
Оферта № 4
УЧАСТНИК: Обединение „Интер Строл Консулт“ – ОП2, в състав: „Интерконсулт“ ЕООД ЕИК
111560033 и „Строл‐1000“ АД ЕИК 130046442
1. ВИД НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик, с
ненарушена цялост и е коректно надписана
Офертата съдържа три отделни, непрозрачни плика с
ясно обозначение

ДА/

НЕ/

коментар

коментар

Да

Да

1. ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“
2. ПЛИК № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПОРЪЧКАТА“
3. ПЛИК № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“
Видът на офертата отговаря на изискванията на
Възложителя
2. ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐ НАЛИЧИЕ НА
ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ
ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐
документите са представени в един оригинал и едно
копие на електронен носител
1) Списък по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП по образец на
участника, изчерпателно изброяващ документите,
съдържащи се в офертата (плик 1, плик 2 и плик 3),

Да

Да

Да

Да
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подписан от участника или упълномощено лице ‐ в
оригинал. Списъкът следва да съдържа броя на
документите, които са представени
и вида им ‐
оригинал, копие, заверено копие, нотариално заверено
копие, официален превод, превод, и т.н.
2) Регистрационни документи на участника ‐
юридическите лица и едноличните търговци представят
заверено "вярно с оригинала" копие на документ за
регистрация (БУЛСТАТ) или се посочва единен
идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за
търговския регистър (ЗТР), а когато участникът е
физическо лице – копие от документ за самоличност.
Участници обединения‐когато са създадени съгласно
Закона за регистър БУЛСТАТ преди подаване на офертата,
представят заверено копие от регистрацията си по
БУЛСТАТ.

Да

Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 24 ал.1 от
Правилника за прилагане на ЗОП, участниците ‐
юридически лица или еднолични търговци, прилагат към
офертата и удостоверение за актуално състояние,
издадено не по‐рано от 4 /четири/ месеца преди датата
на подаване на офертата. Чуждестранните юридически
лица прилагат еквивалентен документ (заверено копие)
на съдебен, административен или друг еквивалентен
орган от държавата, в която са установени (чл. 24 от
Правилника за прилагане на ЗОП), издадено не по‐рано
от 4 /четири/ месеца преди датата на подаване на
офертата, но с представянето му не отпада задължението
за представяне на документа за регистрация, когато
участникът е юридическо лице или едноличен търговец.
Документ по предходното изречение не се изисква, ако
участника е местно лице и е регистриран или
пререгистриран в Търговския регистър към Агенция по
вписванията. Представя се и заверено копие на
документ за регистрация по ДДС (в превод а български‐
когато е приложимо), или декларация свободен текст (в
превод а български‐когато е приложимо), че участникът
не е данъчно задължено лице по ДДС.
Участник
обединение/консорциум,
което
не
е
юридическо лице, прилага (в плик №1) оригинал или
нотариално заверено копие на учредителен акт (договор)
за създаване на обединението, в превод на български
(когато е на език различен от български).
3) Доказателства за изпълнение на минималните
икономическите и финансовите изисквания към
участника, посочени от Възложителя в документация за

Да
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участие и съгласно обявлението за поръчката;
3.1. Справка‐декларация по образец– Приложение 9 за
оборота от услуги по чл.50 ал.1 т.3 ЗОП сходни с предмета
на поръчката за последните 3 (три) приключили
финансови години (2010, 2011 и 2012) или в зависимост
от датата, на която е учреден или е започнал дейността
си.

Да

Заверени копия от отчета за приходите и разходите (ОПР)
оформени съгласно Закона за счетоводството и
приложимите нормативни актове, когато публикуването
им се изисква от законодателството на държавата, в
която участникът е установен, за последните три
приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), или
в зависимост от датата, на която предприятието или
лицето е учредено или е започнало дейността си според
официалните си счетоводни документи – за ЮЛ и ЕТ.
Когато е посочен Единен идентификационен код (ЕИК), не
е необходимо представянето на ОПР, в случай че за
последните три приключили финансови години (2010,
2011 и 2012 г.) същите са обявени в Търговския регистър
при Агенцията по вписванията и са публично достъпни
и видими на адрес http://www.brra.bg, като в този
случай, е достатъчно подаване на декларация свободен
текст, за наличието и достъпността им на сайта на АВ.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо
лице изискването за специлизиран оборот от услуги
сходни с предмета на поръчката се прилага за
обединението като цяло, като образецът на справка за
специализирания оборот по чл.50 ал.1 т.3 от ЗОП –
Приложение № 9, се попълва веднъж сумарно за цялото
обединение, а след това се представя от онези членове,
чрез които обединението доказва съответствието си по
това изискване. Представя се и ОПР съгласно указанията,
но само от онези съдружници на обединението, чрез
които то доказва съответствието си с критериите за
подбор.
3.2. Копие от валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ/,
придружена в Плик №1 от декларация от участника в
свободен текст, че ако бъде определен за изпълнител, за
целия срок на изпълнение на договора ще осигури
валидна застраховка по чл.171 ЗУТ, отговаряща на групата
и категорията на предмета на настоящата поръчка.
4) Доказателства за изпълнение на изисквания към
участника
техническите
възможности
и/или
квалификация, посочени от Възложителя в документация

Да

Да
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съгласно т.IІІ. Минимални изисквания за технически
възможности и квалификация;
4.1. Списък на основните договори изпълнени услуги през
последните 3 години, по образец (Приложение №10),
придружен от препоръки за добро изпълнение за всеки
посочен договор. В препоръките да фигурират
информация като датата, мястото на изпълнение и име на
възложителя, стойността на договора и телефон и адрес
за контакт, както и дали изпълнението е професионално
и в съответствие с нормативните изисквания и условията
по съответния договор.
4.2. Списък‐декларация на експертите (съгласно списъка
на правоспособните ФЛ, част от лиценза по чл. 167 от ЗУТ
или в разширения списък). Към декларацията‐списък
следва да се приложат: списък на експертите по образец‐
приложение №11, които ще осъществяват дейностите по
оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или строителен надзор на строежите съгласно
ЗУТ. Експертите представят автобиография‐ по
приложение №12 (подписана от съответния експерт),
документ удостоверяващ завършено образование ,
документ за професионална квалификация, копие на
други подходящи документи, референции, препоръки от
съответните
възложители
и/или
работодатели,
доказващи изискуемия професионален опит и опита в СН,
или
еквивалентни
документи,
удостоверяващи
посочената в автобиографията информация. За всички
експерти, участникът предствя попълнени и подписани от
съответния експерт: декларация за разположение и
декларация по закона за защита на личните данни.

Да

Да

ВАЖНО !!! Когато участникът подава оферта и за двете
обособени
позиции
на
обществената
поръчка
минималните изисквания за екипите ескперти, посочени
по‐горе се прилагат за преценка съответствието с
критериите за подбор поотделно по всяка една
обособена позиция, определени от възложителя.
4.3. Заверено копие в плик №1 от Лиценз съгласно
Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на
консултанти за оценка на съответствието на
инвестиц.проекти и/или упраж. на СН или Удост‐е за
извършване на дейности, предмет на общ.поръчка с/но
чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, с мин. срок на валидност на
документа‐валидността на офертата, придружен и от
поименния списък по образец (приложение № 2) на
технически правоспособните физически лица, чрез които

Да
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се упражнява дейността. Когато участникът е
чуждестранно лице, се представя копие от документ,
удостоверяващ регистрацията му в някой от
професионалните или търговски регистри на държавата, в
която е установен, или да представи декларация или
удостоверение за наличието на такава регистрация от
компетентните органи съгласно националния му закон.
4.4. Заверено копие от валиден към датата на отваряне на
офертата сертификат за внедрена система по [BDS EN] ISO
9001:2008, или по‐нова версия или еквивалентно, или
представяне на еквивалентни мерки за осигуряване на
качество, с обхват на дейност, предмет на поръчката.
Сертификатите трябва да са издадени от независими
лица, които са акредитирани по съответната серия
европейски стандарти от Изпълнителна агенция
"Българска служба за акредитация" (http://www.nab‐
bas.bg/bg/) или от друг национален орган за акредитация,
който е страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от
Закона за националната акредитация на органи за
оценяване на съответствието.
5) Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1,
т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП и по чл.47,
ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.2а(предложение първо),
т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП –
Приложения № 2 и № 3; Когато участник в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице, декларациите
се представят от всяко физическо или юридическо лице
включено в обединението; Когато участникът предвижда
участие на подизпълнители, декларациите се представят
за всеки от тях; Когато деклараторът е чуждестранно
лице, декларацията се представя и в превод на български
език.
6) Декларация за ползване на подизпълнители по чл.56
ал.1 т.8 ЗОП – по приложение №4;

Да

Да

Да

Няма да ползва
подизпълнители

Декларацията
по
приложения
образец
към
документацията за участие съдържа наименованието на
подизпълнителите, вида на работите, които ще
извършват и дела на тяхното участие (процент от общата
стойност и описание на частта от предмета на поръчката,
която ще бъде изпълнена от подизпълнителя). Ако
списъкът е по‐дълъг, се изготвя приложение към
образеца, в който се попълват посочените данни за
всички подизпълнители и в образеца се записва
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«Съгласно приложен списък». Декларацията се подписва
от лицето/лицата, които представляват участника.
7) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител
/когато се предвижда участие на такъв/ – Приложение №
5 ‐ когато е приложимо. Декларацията се подписва от
управителя, съответно от членовете на управителния
орган на подизпълнителя;
8) Документ за внесена/учредена гаранция за участие в
процедурата съгласно обявлението за обществена
поръчка и условията на документацията за участие – в
оригинал /при ползване на банкова гаранция същата
следва да е съобразена съгласно Приложение №6/;
9) Декларация за съгласие с електронна кореспонденция
‐Приложение № 20;
10) Общо предложение за участие (административни
сведения) – Приложение № 1;
11) Нотариално заверено пълномощно на лицето,
упълномощено да представлява участника в процедурата
(тогава, когато участника не се представлява от
лице/лица, които имат право на това, съгласно
информацията посочена по ЕИК в Търговския регистър
или в удостоверението за актуално състояние, или по
друг еквивалентен документ за регистрация);
12) Декларация от членовете на обединението – попълва
се Приложение № 19.
13) Декларация за приемане на условията в проекта на
договора и специфичните му клаузи по чл. 56, ал. 1, т. 12
от ЗОП – Приложение № 14;
14) Декларация за запознаване с мястото на
изпълнението и условията на откритата процедура –
Приложение № 15;
15). Декларации за разположението и ангажираност на
експертите и декларация по закона за защита на личните
данни ‐ Приложение № 13 и 13.1.
Всички документи са налични и редовни

НП

Да

Да

Да
Да

Да
Да

Да

Да

Да

ОТГОВАРЯ ЛИ УЧАСТНИКЪТ НА ПОСТАВЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КАКТО СЛЕДВА:
Икономически и финансови възможности
Когато Участникът в процедурата е обединение,
което не е юридическо лице, изискването се прилага за
обединението/консорциума като цяло.

ДА

НЕ ‐ КОМЕНТАР
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Да
Участникът е реализирал кумулативно за последните три
приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 год.),
или в зависимост от датата на която са учредени или са
започнали дейността си, оборот от услуги с предмет,
сходен на предмета на поръчката, на стойност не по‐
малко от 350 000 (триста и петдесет хиляди) лева без
ДДС, независимо за коя от позициите се участва,
включително и ако се подава оферта за участие и по
двете обособени позиции.
За „услуги с предмет, сходен на предмета на поръчката”
да се разбират услуги от дейности с предмет:
‐ за обособена позиция №1 ‐ консултантски услуги по
оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и упражняване на независим строителен надзор
при изпълнение на строителство.
‐ за обособена позиция №2 ‐ упражняване на независим
строителен надзор при изпълнение на строителство.
Участникът попълва приложение №9 за оборота от
услуги по чл.50 ал.1 т.3 ЗОП сходни с предмета на
поръчката за последните 3 (три) приключили финансови
години (2010, 2011 и 2012) или в зависимост от датата, на
която е учреден или е започнал дейността си.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо
лице изискването за специлизиран оборот от услуги
сходни с предмета на поръчката се прилага за
обединението като цяло, като образецът на справка за
специализирания оборот по чл.50 ал.1 т.3 от ЗОП –
Приложение № 9, се попълва веднъж сумарно за цялото
обединение, а след това се представя от онези членове,
чрез които обединението доказва съответствието си по
това изискване. Представя се и ОПР съгласно указанията,
но само от онези съдружници на обединението, чрез
които то доказва съответствието си с критериите за
подбор.
Участникът да притежава валидна
застраховка по чл. 171 от ЗУТ за:

/действаща/

Да

‐ по обособена позиция №1‐ професионална отговорност
по смисъла на чл.171 от ЗУТ, за консултант, извършващ
оценка за съответствието на инвестиционните проекти и
независим строителен надзор.
‐ по обособена позиция №2 ‐ професионална отговорност
за консултант, извършващ дейности по независим
строителен надзор по смисъл на ЗУТ.
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Да
Участникът отговаря на поставените минимални
изисквания
за
икономически
и
финансови
възможности
Технически възможности и/или квалификация
Участникът да разполага с експертен екип
за
изпълнение на услугата за всяка от об. позиции
поотделно (два отделни екипа ‐ ако се подава оферта и
за двете позиции), както следва:
За обособена позиция 1 и 2:
2.1
Ръководител на надзорния екип ‐ лицето да е от
лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ:

Инженерът по качеството и
съответствие
на
материалите – инж. Спас
Крумов, не е „лице от
лиценза по чл.166 ал.2 от
ЗУТ“,
съгласно
изискванията
на
Възложителя.

a.
Квалификаци я
"Строителен
инженер",
с
образователна степен „Магистър“ в някоя от следните
специалности: ВиК, ХТС, ХМС, или еквивалентна
специалност;
b.
Опит: минимум 5 (пет) години в областта
на строителните надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН на
обект/‐и по ВиК мрежи или съоръжения, или
съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения
на хидротехническата инфраструктура.
2.2
Заместник ръководител на надзорния екип ‐
лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ:
c.
Квалификаци я "Строителен инженер", с
образователна степен „Магистър“ в някоя от следните
специалности: ВиК, ХТС, ХМС, или еквивалентна
специалност;
d.
Опит: минимум 4 години в областта на СН,
с поне 3 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или
други
съоръжения
на
хидротехническата
инфраструктура.
2.3
Инженер по качеството и съответствие на
материалите ‐ лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от
ЗУТ:
e.
Квалификация
"Строителен
инженер"
или
"Инженер‐химик", с образователна степен „Магистър“.
f.
минимум 5 (пет) години опит в строителна
лаборатория, свързана с изпитания при строителството на
инфраструктурни обект/‐и, и с мин. 4 г опит в областта на
СН.
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2.4
Инженер по количествата
g.
Строителна
инженерна
образователна степен „Магистър“.

специалност

с

h.
Минимум 4
години опит като "инж. по
количествата", или еквивалентна длъжност ;
2.5
Координатор по безопасност и здраве /КБЗ/ ‐
правоспособно лице (да притежава съответното
Удостоверение за правоспособност) отговарящо на
следните условия:
j.
Квалификация
"Строителен
инженер",
с
образователна степен мин. „Бакалавър“, или по‐висока.
k.
минимум 4г. опит на длъжност координатор по
безопасност и здраве; да притежава валидно
удостоверение за координатор по безопасност и здраве
съгласно Наредба №2/2004 на МРРБ. Чуждестранните
лица могат да представят еквивалент на изисквания
документ‐в превод.
l.

лицето КБЗ да е различно от лицата по т.2.1 и т.2.2.

Само за об. поз. №2 допълнително, освен
гореизброените експерти, към надзорния екип се
изискват още и
2.6

Инженер ВиК мрежи ‐ водопровод

g.
Образователна степен "Магистър" ‐ строителна
инженерна специалност– ВиК.
h.
опит: минимум 4г. опит в строителен надзор на
ВиК мрежи или съоръжения.
2.7

Инженер ВиК мрежи ‐ канализация

g.
Образователна степен "Магистър" ‐ строителна
инженерна специалност– ВиК.
h.
опит: минимум 4г. опит в строителен надзор на
ВиК мрежи или съоръжения.
За доказване на изискваните допълнителни експерти,
участниците могат да ползват ресурсите и на други ФЛ
или ЮЛ при изпълнение на поръчката, при условие, че
докажат, че ще имат на свое разположение тези
ресурси,в съответствие с чл.51а от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, което не е
юридическо лице, изискванията по‐горе трябва да бъдат
изпълнени общо от обединението, а при участие на
подизпълнители изискването се прилага съобразно вида
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и дела на участието им.
Всички експерти ‐ и основните и допълнително
изискваните, трябва да са независими и да се гарантира
липсата на конфликт на интереси при изпълнение на
възложените им задължения.
ВАЖНО !!! Когато участникът подава оферта и за двете
обособени позиции на обществената поръчка
минималните изисквания за екипите ескперти,
посочени
по‐горе
се
прилагат
за
преценка
съответствието с критериите за подбор поотделно по
всяка една обособена позиция, определени от
възложителя.
Участниците трябва да притежават валиден Лиценз за
извършване на дейностите, съгласно Наредбата за
условията и реда за издаване на лицензи на консултанти
за оценка на съответствието на инвестиционните проекти
и/или
упражняване
на
строителен
надзор
(http://lex.bg/laws/ldoc/2135474098), или Удостоверение,
издадено от Началника на ДНСК съгласно чл. 166, ал. 2 от
ЗУТ, придружен от поименния списък по образец
(приложение № 2) на технически правоспособните
физически лица, чрез които се упражнява дейността.
Когато участникът е чуждестранно лице, се представя
копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в
някой от професионалните или търговски регистри на
държавата, в която е установен, или да представи
декларация или удостоверение за наличието на такава
регистрация от компетентните органи съгласно
националния му закон.

Да

Всеки участник следва да има въведена система за
управление на качеството съгласно:

Да

‐ [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐нова версия за внедрена
система за управление на качество с обхват на
дейностите по предмета на поръчката или еквивалентно;
В случай на участие на обединение/консорциум, който не
е регистриран като самостоятелно юридическо лице,
както и в случаите, когато се ползва подизпълнител,
изискания сертификат се представят за всеки един от
членовете на обединението/консорциума, съобразно
разпределението на участието на лицата при изпълнение
на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението, както и за подизпълнителите, пряко
ангажирани с упражняване на строителния надзор.
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Не
Участникът отговаря на поставените минимални
изисквания
за
технически
възможности
и
квалификация
Участникът отговаря на всичките поставените
минимални изисквания
Документите на Плик 2 могат да бъдат разгледани

Не

Не

Комисията продължи своята работа с проверка за наличието и редовността на
представените документи в плик 1 на следващата оферта.
Оферта № 5
УЧАСТНИК: ДЗЗД Белене Еко (ОП 1 и 2), в състав: „Рафаилов Консулт“ ЕООД ЕИК 121811498
и „Стройнорм“ ЕООД ЕИК 200285252
1. ВИД НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик, с
ненарушена цялост и е коректно надписана
Офертата съдържа три отделни, непрозрачни плика с ясно
обозначение

ДА/

НЕ/

коментар

коментар

Да

Да

1. ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“
2. ПЛИК № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА“
3. ПЛИК № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“
Видът на офертата отговаря на изискванията на
Възложителя
2. ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐ НАЛИЧИЕ НА
ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ
ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐ документите
са представени в един оригинал и едно копие на електронен
носител
1) Списък по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП по образец на
участника, изчерпателно изброяващ документите, съдържащи се
в офертата (плик 1, плик 2 и плик 3), подписан от участника или
упълномощено лице ‐ в оригинал. Списъкът следва да съдържа
броя на документите, които са представени и вида им ‐
оригинал, копие, заверено копие, нотариално заверено копие,
официален превод, превод, и т.н.

Да

Да

Да

Да
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Да
2) Регистрационни документи на участника ‐ юридическите лица
и едноличните търговци представят заверено "вярно с
оригинала" копие на документ за регистрация (БУЛСТАТ) или се
посочва единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от
Закона за търговския регистър (ЗТР), а когато участникът е
физическо лице – копие от документ за самоличност. Участници
обединения‐когато са създадени съгласно Закона за регистър
БУЛСТАТ преди подаване на офертата, представят заверено
копие от регистрацията си по БУЛСТАТ.
Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 24 ал.1 от Правилника
за прилагане на ЗОП, участниците ‐ юридически лица или
еднолични търговци, прилагат към офертата и удостоверение за
актуално състояние, издадено не по‐рано от 4 /четири/ месеца
преди датата на подаване на офертата. Чуждестранните
юридически лица прилагат еквивалентен документ (заверено
копие) на съдебен, административен или друг еквивалентен
орган от държавата, в която са установени (чл. 24 от Правилника
за прилагане на ЗОП), издадено не по‐рано от 4 /четири/ месеца
преди датата на подаване на офертата, но с представянето му не
отпада задължението за представяне на документа за
регистрация, когато участникът е юридическо лице или
едноличен търговец. Документ по предходното изречение не се
изисква, ако участника е местно лице и е регистриран или
пререгистриран в Търговския регистър към Агенция по
вписванията. Представя се и заверено копие на документ за
регистрация по ДДС (в превод а български‐когато е приложимо),
или декларация свободен текст (в превод а български‐когато е
приложимо), че участникът не е данъчно задължено лице по
ДДС.
Участник обединение/консорциум, което не е юридическо лице,
прилага (в плик №1) оригинал или нотариално заверено копие
на учредителен акт (договор) за създаване на обединението, в
превод на български (когато е на език различен от български).
3)
Доказателства
за
изпълнение
на
минималните
икономическите и финансовите изисквания към участника,
посочени от Възложителя в документацията за участие и
съгласно обявлението за поръчката;
3.1. Справка‐декларация по образец– Приложение 9 за оборота
от услуги по чл.50 ал.1 т.3 ЗОП сходни с предмета на поръчката
за последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011
и 2012) или в зависимост от датата, на която е учреден или е
започнал дейността си.

Да

Да

Заверени копия от отчета за приходите и разходите (ОПР)
оформени съгласно Закона за счетоводството и приложимите
нормативни актове, когато публикуването им се изисква от
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законодателството на държавата, в която участникът е
установен, за последните три приключени финансови години
(2010, 2011 и 2012 г.), или в зависимост от датата, на която
предприятието или лицето е учредено или е започнало
дейността си според официалните си счетоводни документи – за
ЮЛ и ЕТ. Когато е посочен Единен идентификационен код (ЕИК),
не е необходимо представянето на ОПР, в случай че за
последните три приключили финансови години (2010, 2011 и
2012 г.) същите са обявени в Търговския регистър при Агенцията
по вписванията и са публично достъпни и видими на
адрес http://www.brra.bg, като в този случай, е достатъчно
подаване на декларация свободен текст, за наличието и
достъпността им на сайта на АВ.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице
изискването за специлизиран оборот от услуги сходни с
предмета на поръчката се прилага за обединението като цяло,
като образецът на справка за специализирания оборот по чл.50
ал.1 т.3 от ЗОП – Приложение № 9, се попълва веднъж сумарно
за цялото обединение, а след това се представя от онези
членове, чрез които обединението доказва съответствието си по
това изискване. Представя се и ОПР съгласно указанията, но
само от онези съдружници на обединението, чрез които то
доказва съответствието си с критериите за подбор.
3.2. Копие от валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ/, придружена
в Плик №1 от декларация от участника в свободен текст, че ако
бъде определен за изпълнител, за целия срок на изпълнение на
договора ще осигури валидна застраховка по чл.171 ЗУТ,
отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата
поръчка.
4) Доказателства за изпълнение на изисквания към участника
техническите възможности и/или квалификация, посочени от
Възложителя в
документацията за участие съгласно т.IІІ.
Минимални изисквания за технически възможности и
квалификация;
4.1. Списък на основните договори изпълнени услуги през
последните 3 години, по образец (Приложение №10),
придружен от препоръки за добро изпълнение за всеки посочен
договор. В препоръките да фигурират информация като датата,
мястото на изпълнение и име на възложителя, стойността на
договора и телефон и адрес за контакт, както и дали
изпълнението е професионално и в съответствие с нормативните
изисквания и условията по съответния договор.
4.2. Списък‐декларация на експертите (съгласно списъка на
правоспособните ФЛ, част от лиценза по чл. 167 от ЗУТ или в

Да

Да

Да

Да
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разширения списък). Към декларацията‐списък следва да се
приложат: списък на експертите по образец‐ приложение №11,
които ще осъществяват дейностите по оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или строителен
надзор на строежите съгласно ЗУТ. Експертите представят
автобиография‐ по приложение №12 (подписана от съответния
експерт), документ удостоверяващ завършено образование ,
документ за професионална квалификация, копие на други
подходящи документи, референции, препоръки от съответните
възложители и/или работодатели, доказващи изискуемия
професионален опит и опита в СН, или еквивалентни документи,
удостоверяващи посочената в автобиографията информация. За
всички експерти, участникът предствя попълнени и подписани от
съответния експерт: декларация за разположение и декларация
по закона за защита на личните данни.
ВАЖНО !!! Когато участникът подава оферта и за двете
обособени позиции на обществената поръчка минималните
изисквания за екипите ескперти, посочени по‐горе се прилагат за
преценка съответствието с критериите за подбор поотделно по
всяка една обособена позиция, определени от възложителя.
4.3. Заверено копие в плик №1 от Лиценз съгласно Наредбата за
условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за
оценка на съответствието на инвестиц.проекти и/или упраж. на
СН или Удост‐е за извършване на дейности, предмет на
общ.поръчка с/но чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, с мин. срок на валидност
на документа‐валидността на офертата, придружен и от
поименния списък по образец (приложение № 2) на технически
правоспособните физически лица, чрез които се упражнява
дейността. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя
копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от
професионалните или търговски регистри на държавата, в която
е установен, или да представи декларация или удостоверение за
наличието на такава регистрация от компетентните органи
съгласно националния му закон.
4.4. Заверено копие от валиден към датата на отваряне на
офертата сертификат за внедрена система по [BDS EN] ISO
9001:2008, или по‐нова версия или еквивалентно, или
представяне на еквивалентни мерки за осигуряване на качество,
с обхват на дейност, предмет на поръчката. Сертификатите
трябва да са издадени от независими лица, които са
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
(http://www.nab‐bas.bg/bg/) или от друг национален орган за
акредитация, който е страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на

Да

Да
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изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за
националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието.
5) Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 б.
„а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП и по чл.47, ал.1, т.2 и т.3,
ал.2, т.1, т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо), т.3
и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Приложения № 2 и № 3; Когато
участник в процедурата е обединение, което не е юридическо
лице, декларациите се представят от всяко физическо или
юридическо лице включено в обединението; Когато участникът
предвижда участие на подизпълнители, декларациите се
представят за всеки от тях; Когато деклараторът е чуждестранно
лице, декларацията се представя и в превод на български език.
6) Декларация за ползване на подизпълнители по чл.56 ал.1 т.8
ЗОП – по приложение №4;

Да

Да

Декларацията по приложения образец към документацията за
участие съдържа наименованието на подизпълнителите, вида на
работите, които ще извършват и дела на тяхното участие
(процент от общата стойност и описание на частта от предмета
на поръчката, която ще бъде изпълнена от подизпълнителя). Ако
списъкът е по‐дълъг, се изготвя приложение към образеца, в
който се попълват посочените данни за всички подизпълнители
и в образеца се записва «Съгласно приложен списък».
Декларацията се подписва от лицето/лицата, които
представляват участника.
7) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител /когато се
предвижда участие на такъв/ – Приложение № 5 ‐ когато е
приложимо. Декларацията се подписва от управителя, съответно
от членовете на управителния орган на подизпълнителя;
8) Документ за внесена/учредена гаранция за участие в
процедурата съгласно обявлението за обществена поръчка и
условията на документацията за участие – в оригинал /при
ползване на банкова гаранция същата следва да е съобразена
съгласно Приложение №6/;
9) Декларация за съгласие с електронна кореспонденция ‐
Приложение № 20;
10) Общо предложение за участие (административни сведения) –
Приложение № 1;
11)
Нотариално
заверено
пълномощно
на
лицето,
упълномощено да представлява участника в процедурата
(тогава, когато участника не се представлява от лице/лица, които
имат право на това, съгласно информацията посочена по ЕИК в
Търговския регистър или в удостоверението за актуално
състояние, или по друг еквивалентен документ за регистрация);

Няма да ползва
подизпълнители и
за двете об.
позиции

НП

Да

Да

Да
Да
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12) Декларация от членовете на обединението – попълва се
Да
Приложение № 19.
13) Декларация за приемане на условията в проекта на договора
Да
и специфичните му клаузи по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП –
Приложение № 14;
14) Декларация за запознаване с мястото на изпълнението и
Да
условията на откритата процедура – Приложение № 15;
Да
15). Декларации за разположението и ангажираност на
експертите и декларация по закона за защита на личните данни ‐
Приложение № 13 и 13.1.
Всички документи са налични и редовни

Да

ОТГОВАРЯ ЛИ УЧАСТНИКЪТ НА ПОСТАВЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КАКТО СЛЕДВА:
Икономически и финансови възможности
Когато Участникът в процедурата е обединение, което не е
юридическо лице, изискването се прилага за
обединението/консорциума като цяло.
Участникът е реализирал кумулативно за последните три
приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 год.), или в
зависимост от датата на която са учредени или са започнали
дейността си, оборот от услуги с предмет, сходен на предмета на
поръчката, на стойност не по‐малко от 350 000 (триста и петдесет
хиляди) лева без ДДС, независимо за коя от позициите се
участва, включително и ако се подава оферта за участие и по
двете обособени позиции.

ДА

НЕ ‐ КОМЕНТАР

Да

За „услуги с предмет, сходен на предмета на поръчката” да се
разбират услуги от дейности с предмет:
‐ за обособена позиция №1 ‐ консултантски услуги по оценяване
на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване
на независим строителен надзор при изпълнение на
строителство.
‐ за обособена позиция №2 ‐ упражняване на независим
строителен надзор при изпълнение на строителство.
Участникът попълва приложение №9 за оборота от услуги по
чл.50 ал.1 т.3 ЗОП сходни с предмета на поръчката за последните
3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 2012) или в
зависимост от датата, на която е учреден или е започнал
дейността си.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице
изискването за специлизиран оборот от услуги сходни с
предмета на поръчката се прилага за обединението като цяло,
като образецът на справка за специализирания оборот по чл.50
ал.1 т.3 от ЗОП – Приложение № 9, се попълва веднъж сумарно
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за цялото обединение, а след това се представя от онези
членове, чрез които обединението доказва съответствието си по
това изискване. Представя се и ОПР съгласно указанията, но само
от онези съдружници на обединението, чрез които то доказва
съответствието си с критериите за подбор.
Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по
чл. 171 от ЗУТ за:

Да

‐ по обособена позиция №1‐ професионална отговорност по
смисъла на чл.171 от ЗУТ, за консултант, извършващ оценка за
съответствието на инвестиционните проекти и независим
строителен надзор.
‐ по обособена позиция №2 ‐ професионална отговорност за
консултант, извършващ дейности по независим строителен
надзор по смисъл на ЗУТ.
Участникът отговаря на поставените минимални
изисквания за икономически и финансови възможности
Технически възможности и/или квалификация
Участникът да разполага с експертен екип за изпълнение на
услугата за всяка от об. позиции поотделно (два отделни екипа
‐ ако се подава оферта и за двете позиции), както следва:

Да

Да
Да

За обособена позиция 1 и 2:
2.1 Ръководител на надзорния екип ‐ лицето да е от
лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ:
c.
Квалификаци я
"Строителен
инженер",
с
образователна степен „Магистър“ в някоя от следните
специалности: ВиК, ХТС, ХМС, или еквивалентна специалност;
d.
Опит: минимум 5 (пет) години в областта на
строителните надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН на обект/‐и по
ВиК мрежи или съоръжения, или съоръжения за отпадъчни
води, или други съоръжения на хидротехническата
инфраструктура.
2.2
Заместник ръководител на надзорния екип ‐ лицето да е
от лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ:
d.
Квалификаци я
"Строителен
инженер",
с
образователна степен „Магистър“ в някоя от следните
специалности: ВиК, ХТС, ХМС, или еквивалентна специалност;
e.
Опит: минимум 4 години в областта на СН, с поне
3 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или съоръжения, или
съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на
хидротехническата инфраструктура.
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2.3
Инженер по качеството и съответствие на материалите ‐
лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ:
g.
Квалификация "Строителен инженер" или "Инженер‐
химик", с образователна степен „Магистър“.
h.
минимум 5 (пет) години опит в строителна лаборатория,
свързана с изпитания при строителството на инфраструктурни
обект/‐и, и с мин. 4 г опит в областта на СН.
2.4

Инженер по количествата

i.
Строителна инженерна специалност с образователна
степен „Магистър“.
j.
Минимум 4 години опит като "инж. по количествата",
или еквивалентна длъжност ;
2.5
Координатор по безопасност и здраве /КБЗ/ ‐
правоспособно лице (да притежава съответното Удостоверение
за правоспособност) отговарящо на следните условия:
m.
Квалификация "Строителен инженер", с образователна
степен мин. „Бакалавър“, или по‐висока.
n.
минимум 4г. опит на длъжност координатор по
безопасност и здраве; да притежава валидно удостоверение за
координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба
№2/2004 на МРРБ. Чуждестранните лица могат да представят
еквивалент на изисквания документ‐в превод.
o.

лицето КБЗ да е различно от лицата по т.2.1 и т.2.2.

Само за об. поз. №2 допълнително, освен гореизброените
експерти, към надзорния екип се изискват още и
2.6

Инженер ВиК мрежи ‐ водопровод

i.
Образователна степен
инженерна специалност– ВиК.

"Магистър"

‐

строителна

j.
опит: минимум 4г. опит в строителен надзор на ВиК
мрежи или съоръжения.
2.7

Инженер ВиК мрежи ‐ канализация

i.
Образователна степен
инженерна специалност– ВиК.

"Магистър"

‐

строителна

j.
опит: минимум 4г. опит в строителен надзор на ВиК
мрежи или съоръжения.
2.8
Участникът по об. позиция №1 допълнително, освен
основните изисквани експерти по т.2.1‐т.2.5 от по‐горе от този
раздел, да има компетенции в оценяване на съответствието по
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съответни специалности /части/ на обект ПСОВ‐Белене. При
сключване на договор с Изпълнител на ПСОВ‐Белене, оферирал,
че ще изготвя изцяло нов инвестиционен проект на ПСОВ, или
ще извършва актуализация /преработка/ на раб. проекти по
съответни част от проекта за ПСОВ на Възложителя, Изпълнителя
на ПСОВ, за негова сметка, заплаща на Консултанта по об. поз.
№1, цената за оценка на съответствието, по смисъла на
разпоредбата на чл.142 от ЗУТ, и съгласно специфичните клаузи
на договора за изграждане на ПСОВ и особените условия на
поръчката за избор на изпълнител на ПСОВ.
Консултантът по об. поз.1 осигурява технически лица, посочени
по‐долу, като с изключение на "Еколога", лицата по съответните
части, да отговарят на изискванията на чл. 167, ал. 2, т. 3 от ЗУТ.
Съставът по специалните части на ПСОВ, да включва мин. по 1 от
следните технически лица:
•Архитект;
•Строителен инженер‐ конструкции ‐ правоспособно физическо
лице от списъка‐неразделна част от лиценза по чл. 167 от ЗУТ,
отговарящо на условията на чл.142 ал.10 от ЗУТ и притежаващо
Удостоверение за упражняване на технически контрол на част
“Конструктивна” на инвестиционните проекти или еквивалент;
•Инженер топлотехника (ОВК);
•Машинен инженер;
•Електроинженер;
•Инженер КИП и А;
•Инженер ВиК мрежи и съоръжения;
•Инженер пречистване на отпадъчни води;
•Строителен инженер‐ пътно строителство;
•Експерт част "Пътна" ‐ временна организация на движението;
•Инженер по паркоустрояване или ландшафтен архитект;
•Експерт по част "Пожарна безопасност";
•Експерт по част "Енергийна ефективност";
•Експерт по част "Вертикална планировка";
•Инженер‐геолог‐магистър–строителна инженерна специалност
или геология;
•Хидрогеолог;
•Геодезист ‐ експертът да притежава удостоверение от АГКК за
правоспособност за извършване на дейности по кадастъра
съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба 3/16.02.2001 г. за водене и
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съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да
извършват дейности по кадастъра.
•Еколог ‐ лице с валиден лиценз от МОСВ по компонент на
околната среда "Води", или "Биоразнообразие", или "Отпадъци",
с опит (участия) в изготвяне на доклади за ОВОС/ доклади по ЕО
или ОС по смисъла на ЗООС;
За доказване на изискваните допълнителни експерти,
участниците могат да ползват ресурсите и на други ФЛ или ЮЛ
при изпълнение на поръчката, при условие, че докажат, че ще
имат на свое разположение тези ресурси,в съответствие с чл.51а
от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо
лице, изискванията по‐горе трябва да бъдат изпълнени общо от
обединението, а при участие на подизпълнители изискването се
прилага съобразно вида и дела на участието им.
Всички експерти ‐ и основните и допълнително изискваните,
трябва да са независими и да се гарантира липсата на конфликт
на интереси при изпълнение на възложените им задължения.
ВАЖНО !!! Когато участникът подава оферта и за двете
обособени позиции на обществената поръчка минималните
изисквания за екипите ескперти, посочени по‐горе се прилагат
за преценка съответствието с критериите за подбор поотделно
по всяка една обособена позиция, определени от възложителя.
Участниците трябва да притежават валиден Лиценз за
извършване на дейностите, съгласно Наредбата за условията и
реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на
съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване
на строителен надзор (http://lex.bg/laws/ldoc/2135474098), или
Удостоверение, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.
166, ал. 2 от ЗУТ, придружен от поименния списък по образец
(приложение № 2) на технически правоспособните физически
лица, чрез които се упражнява дейността. Когато участникът е
чуждестранно лице, се представя копие от документ,
удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните
или търговски регистри на държавата, в която е установен, или
да представи декларация или удостоверение за наличието на
такава регистрация от компетентните органи съгласно
националния му закон.

Да

Всеки участник следва да има въведена система за управление
на качеството съгласно:

Да

‐ [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐нова версия за внедрена
система за управление на качество с обхват на дейностите по
предмета на поръчката или еквивалентно;
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е
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регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в
случаите, когато се ползва подизпълнител, изискания сертификат
се
представят
за
всеки
един
от
членовете
на
обединението/консорциума, съобразно разпределението на
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено
в договора за създаване на обединението, както и за
подизпълнителите, пряко ангажирани с упражняване на
строителния надзор.
Участникът отговаря на поставените минимални
изисквания за технически възможности и квалификация
Участникът отговаря на всичките поставените минимални
изисквания

Да

Да

Да

Документите на Плик 2 могат да бъдат разгледани

След извършването на тези действия, Председателя на Комисията прекрати заседанието, като
следващото бе насрочено за 24.01.2014 г.
На 24.01.2014 г. в 10.00 ч., Комисията се събра и продължи своята работа при закрити врата с
проверка за наличието и редовността на представените документи в плик 1 на следващата оферта.
Оферта № 6
УЧАСТНИК: Обединение „Микс Груп“ – ОП1, в състав: „Микс инженер консулт Пловдив“ ООД ЕИК
200449564, „Микс инженер консулт София“ ООД ЕИК 200480633 и „Микс Консултинг Груп“ АД ЕИК
160127804
1. ВИД НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА
Офертата е представена в запечатан непрозрачен
плик, с ненарушена цялост и е коректно надписана
Офертата съдържа три отделни, непрозрачни
плика с ясно обозначение

ДА/

НЕ/

коментар

коментар

Да

Да

1. ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“
2. ПЛИК № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“
3. ПЛИК № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“
Видът на офертата отговаря на
изискванията на Възложителя
2. ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐
НАЛИЧИЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ

Да

Да
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Да
ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐
документите са представени в един оригинал и
едно копие на електронен носител
1) Списък по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП по образец
на
участника, изчерпателно изброяващ
документите, съдържащи се в офертата (плик 1,
плик 2 и плик 3), подписан от участника или
упълномощено лице ‐ в оригинал. Списъкът
следва да съдържа броя на документите, които са
представени и вида им ‐ оригинал, копие,
заверено копие, нотариално заверено копие,
официален превод, превод, и т.н.
2) Регистрационни документи на участника ‐
юридическите лица и едноличните търговци
представят заверено "вярно с оригинала" копие на
документ за регистрация (БУЛСТАТ) или се
посочва единен идентификационен код (ЕИК)
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър
(ЗТР), а когато участникът е физическо лице –
копие от документ за самоличност. Участници
обединения‐когато са създадени съгласно Закона
за регистър БУЛСТАТ преди подаване на офертата,
представят заверено копие от регистрацията си по
БУЛСТАТ.

Да

Да

Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 24 ал.1 от
Правилника за прилагане на ЗОП, участниците ‐
юридически лица или еднолични търговци,
прилагат към офертата и удостоверение за
актуално състояние, издадено не по‐рано от 4
/четири/ месеца преди датата на подаване на
офертата. Чуждестранните юридически лица
прилагат еквивалентен документ (заверено копие)
на
съдебен,
административен
или
друг
еквивалентен орган от държавата, в която са
установени (чл. 24 от Правилника за прилагане на
ЗОП), издадено не по‐рано от 4 /четири/ месеца
преди датата на подаване на офертата, но с
представянето му не отпада задължението за
представяне на документа за регистрация, когато
участникът е юридическо лице или едноличен
търговец. Документ по предходното изречение не
се изисква, ако участника е местно лице и е
регистриран или пререгистриран в Търговския
регистър
към
Агенция
по
вписванията.
Представя се и заверено копие на документ за
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регистрация по ДДС (в превод а български‐когато
е приложимо), или декларация свободен текст (в
превод а български‐когато е приложимо), че
участникът не е данъчно задължено лице по ДДС.
Участник обединение/консорциум, което не е
юридическо лице, прилага (в плик №1) оригинал
или нотариално заверено копие на учредителен
акт (договор) за създаване на обединението, в
превод на български (когато е на език различен от
български).
3) Доказателства за изпълнение на минималните
икономическите и финансовите изисквания към
участника,
посочени
от
Възложителя
в
документацията
за
участие
и
съгласно
обявлението за поръчката;
3.1. Справка‐декларация по образец– Приложение
9 за оборота от услуги по чл.50 ал.1 т.3 ЗОП сходни
с предмета на поръчката за последните 3 (три)
приключили финансови години (2010, 2011 и 2012)
или в зависимост от датата, на която е учреден
или е започнал дейността си.

Да

Да

Заверени копия от отчета за приходите и
разходите (ОПР) оформени съгласно Закона за
счетоводството и приложимите нормативни
актове, когато публикуването им се изисква от
законодателството на държавата, в която
участникът е установен, за последните три
приключени финансови години (2010, 2011 и 2012
г.), или в зависимост от датата, на която
предприятието или лицето е учредено или е
започнало дейността си според официалните си
счетоводни документи – за ЮЛ и ЕТ. Когато е
посочен Единен идентификационен код (ЕИК), не
е необходимо представянето на ОПР, в случай че
за последните три приключили финансови години
(2010, 2011 и 2012 г.) същите са обявени в
Търговския
регистър
при
Агенцията
по
вписванията и са публично
достъпни
и
видими на адрес http://www.brra.bg, като в този
случай, е достатъчно подаване на декларация
свободен текст, за наличието и достъпността им на
сайта на АВ.
Когато участникът е обединение, което не е
юридическо лице изискването за специализиран
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оборот от услуги сходни с предмета на поръчката
се прилага за обединението като цяло, като
образецът на справка за специализирания оборот
по чл.50 ал.1 т.3 от ЗОП – Приложение № 9, се
попълва веднъж сумарно за цялото обединение, а
след това се представя от онези членове, чрез
които обединението доказва съответствието си по
това изискване. Представя се и ОПР съгласно
указанията, но само от онези съдружници на
обединението,
чрез
които
то
доказва
съответствието си с критериите за подбор.
3.2. Копие от валидна застраховка по чл.171 от
ЗУТ/, придружена в Плик №1 от декларация от
участника в свободен текст, че ако бъде
определен за изпълнител, за целия срок на
изпълнение на договора ще осигури валидна
застраховка по чл.171 ЗУТ, отговаряща на групата
и категорията на предмета на настоящата поръчка.
4) Доказателства за изпълнение на изисквания
към участника техническите възможности и/или
квалификация, посочени от Възложителя в
документация
за
участие
съгласно
т.IІІ.
Минимални
изисквания
за
технически
възможности и квалификация;
4.1. Списък на основните договори изпълнени
услуги през последните 3 години, по образец
(Приложение №10), придружен от препоръки за
добро изпълнение за всеки посочен договор. В
препоръките да фигурират информация като
датата, мястото на изпълнение и име на
възложителя, стойността на договора и телефон и
адрес за контакт, както и дали изпълнението е
професионално и в съответствие с нормативните
изисквания и условията по съответния договор.
4.2. Списък‐декларация на експертите (съгласно
списъка на правоспособните ФЛ, част от лиценза
по чл. 167 от ЗУТ или в разширения списък). Към
декларацията‐списък следва да се приложат:
списък на експертите по образец‐ приложение
№11, които ще осъществяват дейностите по
оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или строителен надзор на строежите
съгласно
ЗУТ.
Експертите
представят
автобиография‐ по приложение №12 (подписана

Да

Да

Да

Да
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от съответния експерт), документ удостоверяващ
завършено
образование
,
документ
за
професионална квалификация, копие на други
подходящи документи, референции, препоръки от
съответните възложители и/или работодатели,
доказващи изискуемия професионален опит и
опита в СН, или еквивалентни документи,
удостоверяващи посочената в автобиографията
информация. За всички експерти, участникът
предствя попълнени и подписани от съответния
експерт: декларация за разположение и
декларация по закона за защита на личните
данни.
ВАЖНО !!! Когато участникът подава оферта и за
двете обособени позиции на обществената
поръчка минималните изисквания за екипите
ескперти, посочени по‐горе се прилагат за
преценка съответствието с критериите за подбор
поотделно по всяка една обособена позиция,
определени от възложителя.
4.3. Заверено копие в плик №1 от Лиценз съгласно
Наредбата за условията и реда за издаване на
лицензи на консултанти за оценка на
съответствието на инвестиц.проекти и/или упраж.
на СН или Удост‐е за извършване на дейности,
предмет на общ.поръчка с/но чл. 166, ал. 2 от ЗУТ,
с мин. срок на валидност на документа‐
валидността на офертата, придружен и от
поименния списък по образец (приложение № 2)
на технически правоспособните физически лица,
чрез които се упражнява дейността. Когато
участникът е чуждестранно лице, се представя
копие от документ, удостоверяващ регистрацията
му в някой от професионалните или търговски
регистри на държавата, в която е установен, или
да представи декларация или удостоверение за
наличието
на
такава
регистрация
от
компетентните органи съгласно националния му
закон.
4.4. Заверено копие от валиден към датата на
отваряне на офертата сертификат за внедрена
система по [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐нова
версия или еквивалентно, или представяне на
еквивалентни мерки за осигуряване на качество, с
обхват на дейност, предмет на поръчката.

Да

Да
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Сертификатите трябва да са издадени от
независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция "Българска служба за
акредитация" (http://www.nab‐bas.bg/bg/) или от
друг национален орган за акредитация, който е
страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на Европейската организация
за акредитация, за съответната област или да
отговарят на изискванията за признаване съгласно
чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната
акредитация на органи за оценяване на
съответствието.
5) Декларации за липса на обстоятелствата по чл.
47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от
ЗОП и по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,
т.2а(предложение
първо),
т.2(предложение
първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Приложения
№ 2 и № 3; Когато участник в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице,
декларациите се представят от всяко физическо
или юридическо лице включено в обединението;
Когато участникът предвижда участие на
подизпълнители, декларациите се представят за
всеки от тях; Когато деклараторът е чуждестранно
лице, декларацията се представя и в превод на
български език.
6) Декларация за ползване на подизпълнители по
чл.56 ал.1 т.8 ЗОП – по приложение №4;

Да

Да

Няма да ползва подизпълнители

Декларацията по приложения образец към
документацията
за
участие
съдържа
наименованието на подизпълнителите, вида на
работите, които ще извършват и дела на тяхното
участие (процент от общата стойност и описание
на частта от предмета на поръчката, която ще бъде
изпълнена от подизпълнителя). Ако списъкът е по‐
дълъг, се изготвя приложение към образеца, в
който се попълват посочените данни за всички
подизпълнители и в образеца се записва
«Съгласно приложен списък». Декларацията се
подписва от лицето/лицата, които представляват
участника.
7) Декларация – съгласие за участие на
подизпълнител /когато се предвижда участие на
такъв/ – Приложение № 5 ‐ когато е приложимо.

НП
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Декларацията се подписва от управителя,
съответно от членовете на управителния орган на
подизпълнителя;
8) Документ за внесена/учредена гаранция за
участие в процедурата съгласно обявлението за
обществена
поръчка
и
условията
на
документацията за участие – в оригинал /при
ползване на банкова гаранция същата следва да е
съобразена съгласно Приложение №6/;
9) Декларация за съгласие с
кореспонденция ‐Приложение № 20;

електронна

10)
Общо
предложение
за
участие
(административни сведения) – Приложение № 1;
11) Нотариално заверено пълномощно на лицето,
упълномощено да представлява участника в
процедурата (тогава, когато участника не се
представлява от лице/лица, които имат право на
това, съгласно информацията посочена по ЕИК в
Търговския регистър или в удостоверението за
актуално състояние, или по друг еквивалентен
документ за регистрация);
12) Декларация от членовете на обединението –
попълва се Приложение № 19.
13) Декларация за приемане на условията в
проекта на договора и специфичните му клаузи по
чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 14;
14) Декларация за запознаване с мястото на
изпълнението и условията на откритата процедура
– Приложение № 15;
15).
Декларации
за
разположението
и
ангажираност на експертите и декларация по
закона за защита на личните данни ‐ Приложение
№ 13 и 13.1.
Всички документи са налични и редовни

Да

Да

Да
Да

Да
Да

Да

Да

Да

ОТГОВАРЯ ЛИ УЧАСТНИКЪТ НА ПОСТАВЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КАКТО СЛЕДВА:
Икономически и финансови възможности
Когато Участникът в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице,
изискването се прилага за
обединението/консорциума като цяло.

ДА

НЕ ‐ КОМЕНТАР
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Да
Участникът е реализирал кумулативно за
последните три приключили финансови години
(2010, 2011 и 2012 год.), или в зависимост от
датата на която са учредени или са започнали
дейността си, оборот от услуги с предмет, сходен
на предмета на поръчката, на стойност не по‐
малко от 350 000 (триста и петдесет хиляди) лева
без ДДС, независимо за коя от позициите се
участва, включително и ако се подава оферта за
участие и по двете обособени позиции.
За „услуги с предмет, сходен на предмета на
поръчката” да се разбират услуги от дейности с
предмет:
‐ за обособена позиция №1 ‐ консултантски услуги
по
оценяване
на
съответствието
на
инвестиционните проекти и упражняване на
независим строителен надзор при изпълнение на
строителство.
‐ за обособена позиция №2 ‐ упражняване на
независим строителен надзор при изпълнение на
строителство.
Участникът попълва приложение №9 за оборота
от услуги по чл.50 ал.1 т.3 ЗОП сходни с предмета
на поръчката за последните 3 (три) приключили
финансови години (2010, 2011 и 2012) или в
зависимост от датата, на която е учреден или е
започнал дейността си.
Когато участникът е обединение, което не е
юридическо лице изискването за специализиран
оборот от услуги сходни с предмета на поръчката
се прилага за обединението като цяло, като
образецът на справка за специализирания оборот
по чл.50 ал.1 т.3 от ЗОП – Приложение № 9, се
попълва веднъж сумарно за цялото обединение, а
след това се представя от онези членове, чрез
които обединението доказва съответствието си по
това изискване. Представя се и ОПР съгласно
указанията, но само от онези съдружници на
обединението,
чрез
които
то
доказва
съответствието си с критериите за подбор.
Участникът да притежава валидна /действаща/
застраховка по чл. 171 от ЗУТ за:

Да

‐ по обособена позиция №1‐ професионална
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отговорност по смисъла на чл.171 от ЗУТ, за
консултант, извършващ оценка за съответствието
на инвестиционните проекти и независим
строителен надзор.
Участникът
отговаря
на
поставените
минимални изисквания за икономически и
финансови възможности
Технически възможности и/или квалификация
Участникът да разполага с експертен екип за
изпълнение на услугата за всяка от об. позиции
поотделно (два отделни екипа ‐ ако се подава
оферта и за двете позиции), както следва:
За обособена позиция 1 и 2:
2.1 Ръководител на надзорния екип ‐
лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от
ЗУТ:
a. Квалификация
"Строителен
инженер", с образователна степен
„Магистър“ в някоя от следните
специалности: ВиК, ХТС, ХМС, или
еквивалентна специалност;
b.
Опит: минимум 5 (пет) години в
областта на строителните надзори (СН), с поне 4 г.
опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за отпадъчни
води,
или
други
съоръжения
на
хидротехническата инфраструктура.

Да

Да
Да

Ръководителят на надзорния
екип не представя доказателства
за „поне 4 г. опит в СН на обект/‐
и по ВиК мрежи или съоръжения,
или съоръжения за отпадъчни
води, или други съоръжения на
хидротехническата
инфраструктура“;
Заместник
ръководител
на
надзорния екип не е „лице от
лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ“, а
също
така
не
представя
доказателства за „поне 3 г. опит в
СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за
отпадъчни води, или други
съоръжения
на
хидротехническата
инфраструктура.“

2.2
Заместник ръководител на надзорния
екип ‐ лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от
ЗУТ:
e.
Квалификация
"Строителен
инженер", с образователна степен „Магистър“ в
някоя от следните специалности: ВиК, ХТС, ХМС,
или еквивалентна специалност;
f.
Опит: минимум 4 години в областта
на СН, с поне 3 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК
мрежи или съоръжения, или съоръжения за
отпадъчни води, или други съоръжения на
хидротехническата инфраструктура.
2.3

Инженер по качеството и съответствие на
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материалите ‐ лицето да е от лиценза по чл.166
ал.2 от ЗУТ:
i.
Квалификация "Строителен инженер" или
"Инженер‐химик", с образователна степен
„Магистър“.
j.
минимум 5 (пет) години опит в строителна
лаборатория, свързана с изпитания при
строителството на инфраструктурни обект/‐и, и с
мин. 4 г опит в областта на СН.
2.4

Инженер по количествата

k.
Строителна инженерна специалност
образователна степен „Магистър“.

с

l.
Минимум 4 години опит като "инж. по
количествата", или еквивалентна длъжност ;
2.5
Координатор по безопасност и здраве
/КБЗ/ ‐ правоспособно лице (да притежава
съответното Удостоверение за правоспособност)
отговарящо на следните условия:
p.
Квалификация "Строителен инженер", с
образователна степен мин. „Бакалавър“, или по‐
висока.
q.
минимум
4г.
опит
на
длъжност
координатор по безопасност и здраве; да
притежава
валидно
удостоверение
за
координатор по безопасност и здраве съгласно
Наредба №2/2004 на МРРБ. Чуждестранните лица
могат да представят еквивалент на изисквания
документ‐в превод.
r.
лицето КБЗ да е различно от лицата по т.2.1
и т.2.2.
2.8
Участникът
по
об.
позиция
№1
допълнително, освен основните изисквани
експерти по т.2.1‐т.2.5 от по‐горе от този раздел,
да има компетенции в оценяване на
съответствието по съответни специалности /части/
на обект ПСОВ‐Белене. При сключване на договор
с Изпълнител на ПСОВ‐Белене, оферирал, че ще
изготвя изцяло нов инвестиционен проект на
ПСОВ,
или
ще
извършва
актуализация
/преработка/ на раб. проекти по съответни част от
проекта за ПСОВ на Възложителя, Изпълнителя на
ПСОВ, за негова сметка, заплаща на Консултанта
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по об. поз. №1, цената за оценка на
съответствието, по смисъла на разпоредбата на
чл.142 от ЗУТ, и съгласно специфичните клаузи на
договора за изграждане на ПСОВ и особените
условия на поръчката за избор на изпълнител на
ПСОВ.
Консултантът по об. поз.1 осигурява технически
лица, посочени по‐долу, като с изключение на
"Еколога", лицата по съответните части, да
отговарят на изискванията на чл. 167, ал. 2, т. 3 от
ЗУТ. Съставът по специалните части на ПСОВ, да
включва мин. по 1 от следните технически лица:
•Архитект;
•Строителен
инженер‐
конструкции
‐
правоспособно физическо лице от списъка‐
неразделна част от лиценза по чл. 167 от ЗУТ,
отговарящо на условията на чл.142 ал.10 от ЗУТ и
притежаващо Удостоверение за упражняване на
технически контрол на част “Конструктивна” на
инвестиционните проекти или еквивалент;
•Инженер топлотехника (ОВК);
•Машинен инженер;
•Електроинженер;
•Инженер КИП и А;
•Инженер ВиК мрежи и съоръжения;
•Инженер пречистване на отпадъчни води;
•Строителен инженер‐ пътно строителство;
•Експерт част "Пътна" ‐ временна организация на
движението;
•Инженер по паркоустрояване или ландшафтен
архитект;
•Експерт по част "Пожарна безопасност";
•Експерт по част "Енергийна ефективност";
•Експерт по част "Вертикална планировка";
•Инженер‐геолог‐магистър–строителна
инженерна специалност или геология;
•Хидрогеолог;
•Геодезист

‐

експертът

да

притежава
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удостоверение от АГКК за правоспособност за
извършване на дейности по кадастъра съгласно
чл. 12, ал. 1 от Наредба 3/16.02.2001 г. за водене и
съхраняване
на
регистъра
на
лицата,
правоспособни да извършват дейности по
кадастъра.
•Еколог ‐ лице с валиден лиценз от МОСВ по
компонент на околната среда "Води", или
"Биоразнообразие", или "Отпадъци", с опит
(участия) в изготвяне на доклади за ОВОС/
доклади по ЕО или ОС по смисъла на ЗООС;
За доказване на изискваните допълнителни
експерти, участниците могат да ползват ресурсите
и на други ФЛ или ЮЛ при изпълнение на
поръчката, при условие, че докажат, че ще имат на
свое разположение тези ресурси,в съответствие с
чл.51а от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, което не е
юридическо лице, изискванията по‐горе трябва да
бъдат изпълнени общо от обединението, а при
участие на подизпълнители изискването се
прилага съобразно вида и дела на участието им.
Всички експерти ‐ и основните и допълнително
изискваните, трябва да са независими и да се
гарантира липсата на конфликт на интереси при
изпълнение на възложените им задължения.
ВАЖНО !!! Когато участникът подава оферта и за
двете обособени позиции на обществената
поръчка минималните изисквания за екипите
ескперти, посочени по‐горе се прилагат за
преценка съответствието с критериите за подбор
поотделно по всяка една обособена позиция,
определени от възложителя.
Участниците трябва да притежават валиден
Лиценз за извършване на дейностите, съгласно
Наредбата за условията и реда за издаване на
лицензи на консултанти за оценка на
съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване
на
строителен
надзор
(http://lex.bg/laws/ldoc/2135474098),
или
Удостоверение, издадено от Началника на ДНСК
съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, придружен от
поименния списък по образец (приложение № 2)
на технически правоспособните физически лица,

Да
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чрез които се упражнява дейността. Когато
участникът е чуждестранно лице, се представя
копие от документ, удостоверяващ регистрацията
му в някой от професионалните или търговски
регистри на държавата, в която е установен, или
да представи декларация или удостоверение за
наличието
на
такава
регистрация
от
компетентните органи съгласно националния му
закон.
Всеки участник следва да има въведена система за
управление на качеството съгласно:

Да

‐ [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐нова версия за
внедрена система за управление на качество с
обхват на дейностите по предмета на поръчката
или еквивалентно;
В случай на участие на обединение/консорциум,
който не е регистриран като самостоятелно
юридическо лице, както и в случаите, когато се
ползва подизпълнител, изискания сертификат се
представят за всеки един от членовете на
обединението/консорциума,
съобразно
разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението, както и
за подизпълнителите, пряко ангажирани с
упражняване на строителния надзор.
Участникът
отговаря
на
поставените
минимални
изисквания
за
технически
възможности и квалификация
Участникът отговаря на всичките
поставените минимални изисквания
Документите на Плик 2 могат да бъдат
разгледани

Не

Не

Не

Комисията продължи своята работа с проверка за наличието и редовността на представените
документи в плик 1 на следващата оферта.
Оферта № 7
УЧАСТНИК: Ен Ар Консулт ЕООД ЕИК 126720807 (само ОП 1)
1. ВИД НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА

ДА/

НЕ/
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коментар
Офертата е представена в запечатан непрозрачен плик, с
ненарушена цялост и е коректно надписана
Офертата съдържа три отделни, непрозрачни плика с ясно
обозначение

коментар

Да

Да

1. ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“
2. ПЛИК № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПОРЪЧКАТА“
3. ПЛИК № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“
Видът на офертата отговаря на изискванията на
Възложителя
2. ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐ НАЛИЧИЕ НА
ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ
ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐
документите са представени в един оригинал и едно
копие на електронен носител
1) Списък по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП по образец на
участника,
изчерпателно
изброяващ
документите,
съдържащи се в офертата (плик 1, плик 2 и плик 3),
подписан от участника или упълномощено лице ‐ в
оригинал. Списъкът следва да съдържа броя на
документите, които са представени
и вида им ‐
оригинал, копие, заверено копие, нотариално заверено
копие, официален превод, превод, и т.н.
2) Регистрационни документи на участника ‐ юридическите
лица и едноличните търговци представят заверено "вярно
с оригинала" копие на документ за регистрация (БУЛСТАТ)
или се посочва единен идентификационен код (ЕИК)
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), а
когато участникът е физическо лице – копие от документ за
самоличност. Участници обединения‐когато са създадени
съгласно Закона за регистър БУЛСТАТ преди подаване на
офертата, представят заверено копие от регистрацията си
по БУЛСТАТ.

Да

Да

Да

Да

Да

Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 24 ал.1 от
Правилника за прилагане на ЗОП, участниците ‐
юридически лица или еднолични търговци, прилагат към
офертата и удостоверение за актуално състояние,
издадено не по‐рано от 4 /четири/ месеца преди датата на
подаване на офертата. Чуждестранните юридически лица
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прилагат еквивалентен документ (заверено копие) на
съдебен, административен или друг еквивалентен орган от
държавата, в която са установени (чл. 24 от Правилника за
прилагане на ЗОП), издадено не по‐рано от 4 /четири/
месеца преди датата на подаване на офертата, но с
представянето му не отпада задължението за представяне
на документа за регистрация, когато участникът е
юридическо лице или едноличен търговец. Документ по
предходното изречение не се изисква, ако участника е
местно лице и е регистриран или пререгистриран в
Търговския регистър към Агенция по вписванията.
Представя
се и заверено копие на документ за
регистрация по ДДС (в превод а български‐когато е
приложимо), или декларация свободен текст (в превод а
български‐когато е приложимо), че участникът не е
данъчно задължено лице по ДДС.
Участник обединение/консорциум, което не е юридическо
лице, прилага (в плик №1) оригинал или нотариално
заверено копие на учредителен акт (договор) за създаване
на обединението, в превод на български (когато е на език
различен от български).
3) Доказателства за изпълнение на минималните
икономическите и финансовите изисквания към участника,
посочени от Възложителя в документацията за участие и
съгласно обявлението за поръчката;
3.1. Справка‐декларация по образец– Приложение 9 за
оборота от услуги по чл.50 ал.1 т.3 ЗОП сходни с предмета
на поръчката за последните 3 (три) приключили финансови
години (2010, 2011 и 2012) или в зависимост от датата, на
която е учреден или е започнал дейността си.

Да

Да

Заверени копия от отчета за приходите и разходите (ОПР)
оформени съгласно Закона за счетоводството и
приложимите нормативни актове, когато публикуването
им се изисква от законодателството на държавата, в която
участникът е установен, за последните три приключени
финансови години (2010, 2011 и 2012 г.), или в зависимост
от датата, на която предприятието или лицето е учредено
или е започнало дейността си според официалните си
счетоводни документи – за ЮЛ и ЕТ. Когато е посочен
Единен идентификационен код (ЕИК), не е необходимо
представянето на ОПР, в случай че за последните три
приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 г.)
същите са обявени в Търговския регистър при Агенцията по
вписванията и са публично достъпни и видими на
адрес http://www.brra.bg, като в този случай, е достатъчно
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подаване на декларация свободен текст, за наличието и
достъпността им на сайта на АВ.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо
лице изискването за специализиран оборот от услуги
сходни с предмета на поръчката се прилага за
обединението като цяло, като образецът на справка за
специализирания оборот по чл.50 ал.1 т.3 от ЗОП –
Приложение № 9, се попълва веднъж сумарно за цялото
обединение, а след това се представя от онези членове,
чрез които обединението доказва съответствието си по
това изискване. Представя се и ОПР съгласно указанията,
но само от онези съдружници на обединението, чрез
които то доказва съответствието си с критериите за
подбор.
3.2. Копие от валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ/,
придружена в Плик №1 от декларация от участника в
свободен текст, че ако бъде определен за изпълнител, за
целия срок на изпълнение на договора ще осигури валидна
застраховка по чл.171 ЗУТ, отговаряща на групата и
категорията на предмета на настоящата поръчка.
4) Доказателства за изпълнение на изисквания към
участника техническите възможности и/или квалификация,
посочени от Възложителя в документацията за участие
съгласно т.IІІ. Минимални изисквания за технически
възможности и квалификация;
4.1. Списък на основните договори изпълнени услуги през
последните 3 години, по образец (Приложение №10),
придружен от препоръки за добро изпълнение за всеки
посочен договор. В препоръките да фигурират информация
като датата, мястото на изпълнение и име на възложителя,
стойността на договора и телефон и адрес за контакт, както
и дали изпълнението е професионално и в съответствие с
нормативните изисквания и условията по съответния
договор.
4.2. Списък‐декларация на експертите (съгласно списъка на
правоспособните ФЛ, част от лиценза по чл. 167 от ЗУТ или
в разширения списък). Към декларацията‐списък следва да
се приложат: списък на експертите по образец‐
приложение №11, които ще осъществяват дейностите по
оценяване на съответствието на инвестиционните проекти
и/или строителен надзор на строежите съгласно ЗУТ.
Експертите представят автобиография‐ по приложение
№12 (подписана от съответния експерт), документ
удостоверяващ завършено образование , документ за

Да

Да

Да

Предложеният експерт
Еколог – не доказва опит
(участия) в изготвяне на
доклади
за
ОВОС/
доклади по ЕО или ОС по
смисъла на ЗООС;
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професионална квалификация, копие на други подходящи
документи, референции, препоръки от съответните
възложители и/или работодатели, доказващи изискуемия
професионален опит и опита в СН, или еквивалентни
документи, удостоверяващи посочената в автобиографията
информация. За всички експерти, участникът предствя
попълнени и подписани от съответния експерт: декларация
за разположение и декларация по закона за защита на
личните данни.
ВАЖНО !!! Когато участникът подава оферта и за двете
обособени
позиции
на
обществената
поръчка
минималните изисквания за екипите ескперти, посочени
по‐горе се прилагат за преценка съответствието с
критериите за подбор поотделно по всяка една обособена
позиция, определени от възложителя.
4.3. Заверено копие в плик №1 от Лиценз съгласно
Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на
консултанти
за
оценка
на
съответствието
на
инвестиц.проекти и/или упраж. на СН или Удост‐е за
извършване на дейности, предмет на общ.поръчка с/но чл.
166, ал. 2 от ЗУТ, с мин. срок на валидност на документа‐
валидността на офертата, придружен и от поименния
списък по образец (приложение № 2) на технически
правоспособните физически лица, чрез които се упражнява
дейността. Когато участникът е чуждестранно лице, се
представя
копие
от
документ,
удостоверяващ
регистрацията му в някой от професионалните или
търговски регистри на държавата, в която е установен, или
да представи декларация или удостоверение за наличието
на такава регистрация от компетентните органи съгласно
националния му закон.
4.4. Заверено копие от валиден към датата на отваряне на
офертата сертификат за внедрена система по [BDS EN] ISO
9001:2008, или по‐нова версия или еквивалентно, или
представяне на еквивалентни мерки за осигуряване на
качество, с обхват на дейност, предмет на поръчката.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица,
които са акредитирани по съответната серия европейски
стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за
акредитация" (http://www.nab‐bas.bg/bg/) или от друг
национален орган за акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на
Европейската организация за акредитация, за съответната
област или да отговарят на изискванията за признаване
съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната

Да

Да

74

Оферта № 7
УЧАСТНИК: Ен Ар Консулт ЕООД ЕИК 126720807 (само ОП 1)
акредитация на органи за оценяване на съответствието.
5) Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1,
т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП и по чл.47,
ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,
т.2а(предложение първо),
т.2(предложение първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП –
Приложения № 2 и № 3; Когато участник в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице, декларациите се
представят от всяко физическо или юридическо лице
включено в обединението; Когато участникът предвижда
участие на подизпълнители, декларациите се представят за
всеки от тях; Когато деклараторът е чуждестранно лице,
декларацията се представя и в превод на български език.
6) Декларация за ползване на подизпълнители по чл.56
ал.1 т.8 ЗОП – по приложение №4;

Да

Да

Няма да ползва
подизпълнители

Декларацията
по
приложения
образец
към
документацията за участие съдържа наименованието на
подизпълнителите, вида на работите, които ще извършват
и дела на тяхното участие (процент от общата стойност и
описание на частта от предмета на поръчката, която ще
бъде изпълнена от подизпълнителя). Ако списъкът е по‐
дълъг, се изготвя приложение към образеца, в който се
попълват посочените данни за всички подизпълнители и в
образеца се записва «Съгласно приложен списък».
Декларацията се подписва от лицето/лицата, които
представляват участника.
7) Декларация – съгласие за участие на подизпълнител
/когато се предвижда участие на такъв/ – Приложение № 5
‐ когато е приложимо. Декларацията се подписва от
управителя, съответно от членовете на управителния орган
на подизпълнителя;
8) Документ за внесена/учредена гаранция за участие в
процедурата съгласно обявлението за обществена поръчка
и условията на документацията за участие – в оригинал
/при ползване на банкова гаранция същата следва да е
съобразена съгласно Приложение №6/;
9) Декларация за съгласие с електронна кореспонденция ‐
Приложение № 20;
10) Общо предложение за участие (административни
сведения) – Приложение № 1;
11) Нотариално заверено пълномощно на лицето,
упълномощено да представлява участника в процедурата
(тогава, когато участника не се представлява от лице/лица,
които имат право на това, съгласно информацията

нп

Да

Да

Да
нп
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посочена по ЕИК в Търговския регистър или в
удостоверението за актуално състояние, или по друг
еквивалентен документ за регистрация);
12) Декларация от членовете на обединението – попълва
се Приложение № 19.
13) Декларация за приемане на условията в проекта на
договора и специфичните му клаузи по чл. 56, ал. 1, т. 12 от
ЗОП – Приложение № 14;
14) Декларация за запознаване с мястото на изпълнението
и условията на откритата процедура – Приложение № 15;
15). Декларации за разположението и ангажираност на
експертите и декларация по закона за защита на личните
данни ‐ Приложение № 13 и 13.1.
Всички документи са налични и редовни

нп
да

Да
Да

Не

ОТГОВАРЯ ЛИ УЧАСТНИКЪТ НА ПОСТАВЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КАКТО СЛЕДВА:
Икономически и финансови възможности
Когато Участникът в процедурата е обединение, което
не е юридическо лице, изискването се прилага за
обединението/консорциума като цяло.
Участникът е реализирал кумулативно за последните три
приключили финансови години (2010, 2011 и 2012 год.),
или в зависимост от датата на която са учредени или са
започнали дейността си, оборот от услуги с предмет,
сходен на предмета на поръчката, на стойност не по‐малко
от 350 000 (триста и петдесет хиляди) лева без ДДС,
независимо за коя от позициите се участва, включително и
ако се подава оферта за участие и по двете обособени
позиции.

ДА

НЕ ‐ КОМЕНТАР

Да

За „услуги с предмет, сходен на предмета на поръчката” да
се разбират услуги от дейности с предмет:
‐ за обособена позиция №2 ‐ упражняване на независим
строителен надзор при изпълнение на строителство.
Участникът попълва приложение №9 за оборота от услуги
по чл.50 ал.1 т.3 ЗОП сходни с предмета на поръчката за
последните 3 (три) приключили финансови години (2010,
2011 и 2012) или в зависимост от датата, на която е
учреден или е започнал дейността си.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо
лице изискването за специлизиран оборот от услуги сходни
с предмета на поръчката се прилага за обединението като
цяло, като образецът на справка за специализирания
оборот по чл.50 ал.1 т.3 от ЗОП – Приложение № 9, се
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попълва веднъж сумарно за цялото обединение, а след
това се представя от онези членове, чрез които
обединението доказва съответствието си по това
изискване. Представя се и ОПР съгласно указанията, но
само от онези съдружници на обединението, чрез които то
доказва съответствието си с критериите за подбор.
Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка
по чл. 171 от ЗУТ за:

Да

‐ по обособена позиция №2 ‐ професионална отговорност
за консултант, извършващ дейности по независим
строителен надзор по смисъл на ЗУТ.
Участникът отговаря на поставените минимални
изисквания за икономически и финансови възможности
Технически възможности и/или квалификация
Участникът да разполага с експертен екип за изпълнение
на услугата за всяка от об. позиции поотделно (два
отделни екипа ‐ ако се подава оферта и за двете
позиции), както следва:
За обособена позиция 1 и 2:

Да

Не
Предложеният
експерт
Еколог – не доказва опит
(участия) в изготвяне на
доклади
за
ОВОС/
доклади по ЕО или ОС по
смисъла на ЗООС;

2.1 Ръководител на надзорния екип ‐ лицето да е от
лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ:
c.
Квалификация "Строителен инженер", с
образователна степен „Магистър“ в някоя от следните
специалности: ВиК, ХТС, ХМС, или еквивалентна
специалност;
d.
Опит: минимум 5 (пет) години в областта на
строителните надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН на обект/‐
и по ВиК мрежи или съоръжения, или съоръжения за
отпадъчни
води,
или
други
съоръжения
на
хидротехническата инфраструктура.
2.2
Заместник ръководител на надзорния екип ‐
лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ:
f.
Квалификация "Строителен инженер", с
образователна степен „Магистър“ в някоя от следните
специалности: ВиК, ХТС, ХМС, или еквивалентна
специалност;
g.
Опит: минимум 4 години в областта на СН, с
поне 3 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или
други съоръжения на хидротехническата инфраструктура.
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2.3
Инженер по качеството и съответствие на
материалите ‐ лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от
ЗУТ:
k.
Квалификация
"Строителен
инженер"
или
"Инженер‐химик", с образователна степен „Магистър“.
l.
минимум 5 (пет) години опит в строителна
лаборатория, свързана с изпитания при строителството на
инфраструктурни обект/‐и, и с мин. 4 г опит в областта на
СН.
2.4

Инженер по количествата

m.
Строителна
инженерна
образователна степен „Магистър“.

специалност

n.
Минимум 4
години опит като
количествата", или еквивалентна длъжност ;

"инж.

с
по

2.5
Координатор по безопасност и здраве /КБЗ/ ‐
правоспособно лице (да притежава съответното
Удостоверение за правоспособност) отговарящо на
следните условия:
s.
Квалификация
"Строителен
инженер",
образователна степен мин. „Бакалавър“, или по‐висока.

с

t.
минимум 4г. опит на длъжност координатор по
безопасност и здраве; да притежава валидно
удостоверение за координатор по безопасност и здраве
съгласно Наредба №2/2004 на МРРБ. Чуждестранните лица
могат да представят еквивалент на изисквания документ‐в
превод.
u.

лицето КБЗ да е различно от лицата по т.2.1 и т.2.2.

За доказване на изискваните допълнителни експерти,
участниците могат да ползват ресурсите и на други ФЛ или
ЮЛ при изпълнение на поръчката, при условие, че
докажат, че ще имат на свое разположение тези ресурси,в
съответствие с чл.51а от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, което не е
юридическо лице, изискванията по‐горе трябва да бъдат
изпълнени общо от обединението, а при участие на
подизпълнители изискването се прилага съобразно вида и
дела на участието им.
Всички експерти ‐ и основните и допълнително
изискваните, трябва да са независими и да се гарантира
липсата на конфликт на интереси при изпълнение на
възложените им задължения.
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Участниците трябва да притежават валиден Лиценз за
извършване на дейностите, съгласно Наредбата за
условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за
оценка на съответствието на инвестиционните проекти
и/или
упражняване
на
строителен
надзор
(http://lex.bg/laws/ldoc/2135474098), или Удостоверение,
издадено от Началника на ДНСК съгласно чл. 166, ал. 2 от
ЗУТ, придружен от поименния списък по образец
(приложение № 2) на технически правоспособните
физически лица, чрез които се упражнява дейността.
Когато участникът е чуждестранно лице, се представя
копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в
някой от професионалните или търговски регистри на
държавата, в която е установен, или да представи
декларация или удостоверение за наличието на такава
регистрация
от
компетентните
органи
съгласно
националния му закон.

Да

Всеки участник следва да има въведена система за
управление на качеството съгласно:

Да

‐ [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐нова версия за внедрена
система за управление на качество с обхват на дейностите
по предмета на поръчката или еквивалентно;
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е
регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и
в случаите, когато се ползва подизпълнител, изискания
сертификат се представят за всеки един от членовете на
обединението/консорциума, съобразно разпределението
на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединението,
както и за подизпълнителите, пряко ангажирани с
упражняване на строителния надзор.
Участникът отговаря на поставените минимални
изисквания за технически възможности и квалификация
Участникът отговаря на всичките поставените
минимални изисквания

не

не

Комисията продължи своята работа с проверка за наличието и редовността на
представените документи в плик 1 на следващата оферта.
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1. ВИД НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА
Офертата е представена в запечатан непрозрачен
плик, с ненарушена цялост и е коректно надписана
Офертата съдържа три отделни, непрозрачни плика
с ясно обозначение

ДА/

НЕ/

коментар

коментар

Да

Да

1. ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“
2. ПЛИК № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“
3. ПЛИК № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“
Видът на офертата отговаря на
изискванията на Възложителя
2. ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐
НАЛИЧИЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ
ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐
документите са представени в един оригинал и
едно копие на електронен носител
1) Списък по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП по образец
на
участника,
изчерпателно
изброяващ
документите, съдържащи се в офертата (плик 1,
плик 2 и плик 3), подписан от участника или
упълномощено лице ‐ в оригинал. Списъкът следва
да съдържа броя на документите, които са
представени
и вида им ‐ оригинал, копие,
заверено копие, нотариално заверено копие,
официален превод, превод, и т.н.
2) Регистрационни документи на участника ‐
юридическите лица и едноличните търговци
представят заверено "вярно с оригинала" копие на
документ за регистрация (БУЛСТАТ) или се посочва
единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.
23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), а когато
участникът е физическо лице – копие от документ
за самоличност. Участници обединения‐когато са
създадени съгласно Закона за регистър БУЛСТАТ
преди подаване на офертата, представят заверено
копие от регистрацията си по БУЛСТАТ.

Да

Да

Да

Да

Да

Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 24 ал.1 от
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Правилника за прилагане на ЗОП, участниците ‐
юридически лица или еднолични търговци,
прилагат към офертата и удостоверение за актуално
състояние, издадено не по‐рано от 4 /четири/
месеца преди датата на подаване на офертата.
Чуждестранните юридически лица прилагат
еквивалентен документ (заверено копие) на
съдебен, административен или друг еквивалентен
орган от държавата, в която са установени (чл. 24 от
Правилника за прилагане на ЗОП), издадено не по‐
рано от 4 /четири/ месеца преди датата на
подаване на офертата, но с представянето му не
отпада задължението за представяне на документа
за регистрация, когато участникът е юридическо
лице или едноличен търговец. Документ по
предходното изречение не се изисква, ако
участника е местно лице и е регистриран или
пререгистриран в Търговския регистър към
Агенция по вписванията. Представя се и заверено
копие на документ за регистрация по ДДС (в превод
а български‐когато е приложимо), или декларация
свободен текст (в превод а български‐когато е
приложимо), че участникът не е данъчно
задължено лице по ДДС.
Участник обединение/консорциум, което не е
юридическо лице, прилага (в плик №1) оригинал
или нотариално заверено копие на учредителен акт
(договор) за създаване на обединението, в превод
на български (когато е на език различен от
български).
3) Доказателства за изпълнение на минималните
икономическите и финансовите изисквания към
участника,
посочени
от
Възложителя
в
документацията за участие и съгласно обявлението
за поръчката;
3.1. Справка‐декларация по образец– Приложение
9 за оборота от услуги по чл.50 ал.1 т.3 ЗОП сходни с
предмета на поръчката за последните 3 (три)
приключили финансови години (2010, 2011 и 2012)
или в зависимост от датата, на която е учреден или
е започнал дейността си.

Да

Да

Липсва Приложение № 9 за
специализиран оборот от услуги
сходни с предмета на поръчката
за обединението като цяло

Заверени копия от отчета за приходите и разходите
(ОПР) оформени съгласно Закона за счетоводството
и приложимите нормативни актове, когато
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публикуването им се изисква от законодателството
на държавата, в която участникът е установен, за
последните три приключени финансови години
(2010, 2011 и 2012 г.), или в зависимост от датата, на
която предприятието или лицето е учредено или е
започнало дейността си според официалните си
счетоводни документи – за ЮЛ и ЕТ. Когато е
посочен Единен идентификационен код (ЕИК), не е
необходимо представянето на ОПР, в случай че за
последните три приключили финансови години
(2010, 2011 и 2012 г.) същите са обявени в
Търговския регистър при Агенцията по вписванията
и са публично достъпни и видими на адрес
http://www.brra.bg,
като в този случай, е
достатъчно подаване на декларация свободен
текст, за наличието и достъпността им на сайта на
АВ.
Когато участникът е обединение, което не е
юридическо лице изискването за специализиран
оборот от услуги сходни с предмета на поръчката се
прилага за обединението като цяло, като образецът
на справка за специализирания оборот по чл.50 ал.1
т.3 от ЗОП – Приложение № 9, се попълва веднъж
сумарно за цялото обединение, а след това се
представя от онези членове, чрез които
обединението доказва съответствието си по това
изискване. Представя се и ОПР съгласно указанията,
но само от онези съдружници на обединението,
чрез които то доказва съответствието си с
критериите за подбор.
3.2. Копие от валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ/,
придружена в Плик №1 от декларация от участника
в свободен текст, че ако бъде определен за
изпълнител, за целия срок на изпълнение на
договора ще осигури валидна застраховка по чл.171
ЗУТ, отговаряща на групата и категорията на
предмета на настоящата поръчка.

4) Доказателства за изпълнение на изисквания към
участника техническите възможности и/или
квалификация, посочени от Възложителя в
документацията за участие съгласно т.IІІ.
Минимални изисквания за технически възможности
и квалификация;

да

Липсва декларация от участника
в свободен текст, че ако бъде
определен за изпълнител, за
целия срок на изпълнение на
договора ще осигури валидна
застраховка по чл.171 ЗУТ,
отговаряща
на
групата
и
категорията на предмета на
настоящата поръчка.

Да
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4.1. Списък на основните договори изпълнени
услуги през последните 3 години, по образец
(Приложение №10), придружен от препоръки за
добро изпълнение за всеки посочен договор. В
препоръките да фигурират информация като датата,
мястото на изпълнение и име на възложителя,
стойността на договора и телефон и адрес за
контакт, както
и
дали изпълнението
е
професионално и в съответствие с нормативните
изисквания и условията по съответния договор.
4.2. Списък‐декларация на експертите (съгласно
списъка на правоспособните ФЛ, част от лиценза по
чл. 167 от ЗУТ или в разширения списък). Към
декларацията‐списък следва да се приложат:
списък на експертите по образец‐ приложение
№11, които ще осъществяват дейностите по
оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или строителен надзор на строежите
съгласно
ЗУТ.
Експертите
представят
автобиография‐ по приложение №12 (подписана от
съответния експерт), документ удостоверяващ
завършено
образование
,
документ
за
професионална квалификация, копие на други
подходящи документи, референции, препоръки от
съответните възложители и/или работодатели,
доказващи изискуемия професионален опит и
опита в СН, или еквивалентни документи,
удостоверяващи посочената в автобиографията
информация. За всички експерти, участникът
предствя попълнени и подписани от съответния
експерт:
декларация
за
разположение
и
декларация по закона за защита на личните данни.

Да

Да

1. За предложения ръководител
и зам. ръководител – не са
представени
достатъчно
доказателства за доказване на
изискуем професионален опит и
опит в СН.
2. Предложеният Експерт‐Еколог
– не притежава валиден лиценз
от МОСВ по компонент на
околната среда "Води", или
или
"Биоразнообразие",
"Отпадъци", и не доказва опит
(участия) в изготвяне на доклади
за ОВОС/ доклади по ЕО или ОС
по смисъла на ЗООС;

ВАЖНО !!! Когато участникът подава оферта и за
двете обособени позиции на обществената поръчка
минималните изисквания за екипите ескперти,
посочени по‐горе се прилагат за преценка
съответствието с критериите за подбор поотделно
по всяка една обособена позиция, определени от
възложителя.
4.3. Заверено копие в плик №1 от Лиценз съгласно
Наредбата за условията и реда за издаване на
лицензи
на
консултанти
за
оценка
на
съответствието на инвестиц.проекти и/или упраж.
на СН или Удост‐е за извършване на дейности,

Да
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предмет на общ.поръчка с/но чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, с
мин. срок на валидност на документа‐валидността
на офертата, придружен и от поименния списък по
образец (приложение № 2) на технически
правоспособните физически лица, чрез които се
упражнява дейността. Когато участникът е
чуждестранно лице, се представя копие от
документ, удостоверяващ регистрацията му в някой
от професионалните или търговски регистри на
държавата, в която е установен, или да представи
декларация или удостоверение за наличието на
такава регистрация от компетентните органи
съгласно националния му закон.
4.4. Заверено копие от валиден към датата на
отваряне на офертата сертификат за внедрена
система по [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐нова
версия или еквивалентно, или представяне на
еквивалентни мерки за осигуряване на качество, с
обхват на дейност, предмет на поръчката.
Сертификатите трябва да са издадени от
независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция "Българска служба за
акредитация" (http://www.nab‐bas.bg/bg/) или от
друг национален орган за акредитация, който е
страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на Европейската организация
за акредитация, за съответната област или да
отговарят на изискванията за признаване съгласно
чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация
на органи за оценяване на съответствието.
5) Декларации за липса на обстоятелствата по чл.
47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от
ЗОП и по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,
т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо),
т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Приложения № 2 и №
3; Когато участник в процедурата е обединение,
което не е юридическо лице, декларациите се
представят от всяко физическо или юридическо
лице включено в обединението; Когато участникът
предвижда
участие
на
подизпълнители,
декларациите се представят за всеки от тях; Когато
деклараторът е чуждестранно лице, декларацията
се представя и в превод на български език.
6) Декларация за ползване на подизпълнители по

Да

Да

Да

Няма да ползва подизпълнители
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чл.56 ал.1 т.8 ЗОП – по приложение №4;
Декларацията по приложения образец към
документацията
за
участие
съдържа
наименованието на подизпълнителите, вида на
работите, които ще извършват и дела на тяхното
участие (процент от общата стойност и описание на
частта от предмета на поръчката, която ще бъде
изпълнена от подизпълнителя). Ако списъкът е по‐
дълъг, се изготвя приложение към образеца, в
който се попълват посочените данни за всички
подизпълнители и в образеца се записва «Съгласно
приложен списък». Декларацията се подписва от
лицето/лицата, които представляват участника.
7) Декларация – съгласие за участие на
подизпълнител /когато се предвижда участие на
такъв/ – Приложение № 5 ‐ когато е приложимо.
Декларацията се подписва от управителя, съответно
от членовете на управителния орган на
подизпълнителя;
8) Документ за внесена/учредена гаранция за
участие в процедурата съгласно обявлението за
обществена
поръчка
и
условията
на
документацията за участие – в оригинал /при
ползване на банкова гаранция същата следва да е
съобразена съгласно Приложение №6/;
9) Декларация за съгласие с
кореспонденция ‐Приложение № 20;

електронна

10)
Общо
предложение
за
участие
(административни сведения) – Приложение № 1;
11) Нотариално заверено пълномощно на лицето,
упълномощено да представлява участника в
процедурата (тогава, когато участника не се
представлява от лице/лица, които имат право на
това, съгласно информацията посочена по ЕИК в
Търговския регистър или в удостоверението за
актуално състояние, или по друг еквивалентен
документ за регистрация);
12) Декларация от членовете на обединението –
попълва се Приложение № 19.
13) Декларация за приемане на условията в проекта
на договора и специфичните му клаузи по чл. 56, ал.
1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 14;
14) Декларация за запознаване с мястото на

нп

Да

Да

Да
нп

да
да

Да
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изпълнението и условията на откритата процедура
– Приложение № 15;
15). Декларации за разположението и ангажираност
на експертите и декларация по закона за защита на
личните данни ‐ Приложение № 13 и 13.1.
Всички документи са налични и редовни

Да

Не

ОТГОВАРЯ ЛИ УЧАСТНИКЪТ НА ПОСТАВЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КАКТО СЛЕДВА:
Икономически и финансови възможности
Когато Участникът в процедурата е обединение,
което не е юридическо лице, изискването се
прилага за обединението/консорциума като цяло.
Участникът е реализирал кумулативно за
последните три приключили финансови години
(2010, 2011 и 2012 год.), или в зависимост от датата
на която са учредени или са започнали дейността
си, оборот от услуги с предмет, сходен на предмета
на поръчката, на стойност не по‐малко от 350 000
(триста и петдесет хиляди) лева без ДДС,
независимо за коя от позициите
се участва,
включително и ако се подава оферта за участие и по
двете обособени позиции.

ДА

НЕ ‐ КОМЕНТАР

Да

За „услуги с предмет, сходен на предмета на
поръчката” да се разбират услуги от дейности с
предмет:
‐ за обособена позиция №2 ‐ упражняване на
независим строителен надзор при изпълнение на
строителство.
Участникът попълва приложение №9 за оборота от
услуги по чл.50 ал.1 т.3 ЗОП сходни с предмета на
поръчката за последните 3 (три) приключили
финансови години (2010, 2011 и 2012) или в
зависимост от датата, на която е учреден или е
започнал дейността си.
Когато участникът е обединение, което не е
юридическо лице изискването за специлизиран
оборот от услуги сходни с предмета на поръчката се
прилага за обединението като цяло, като образецът
на справка за специализирания оборот по чл.50 ал.1
т.3 от ЗОП – Приложение № 9, се попълва веднъж
сумарно за цялото обединение, а след това се
представя от онези членове, чрез които
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обединението доказва съответствието си по това
изискване. Представя се и ОПР съгласно указанията,
но само от онези съдружници на обединението,
чрез които то доказва съответствието си с
критериите за подбор.
Участникът да притежава валидна /действаща/
застраховка по чл. 171 от ЗУТ за:

Да

‐ по обособена позиция №2 ‐ професионална
отговорност за консултант, извършващ дейности по
независим строителен надзор по смисъл на ЗУТ.
Участникът отговаря на поставен минимални
изисквания за икономически и финансови
възможности

Да

Технически възможности и/или квалификация
Участникът да разполага с експертен екип за
изпълнение на услугата за всяка от об. позиции
поотделно (два отделни екипа ‐ ако се подава
оферта и за двете позиции), както следва:
За обособена позиция 1 и 2:
2.1
Ръководител на надзорния екип ‐ лицето да
е от лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ:
a. Квалификация
"Строителен
инженер", с образователна степен
„Магистър“ в някоя от следните
специалности: ВиК, ХТС, ХМС, или
еквивалентна специалност;

1. За предложения ръководител
и зам. ръководител – не са
представени
достатъчно
доказателства за доказване на
изискуем професионален опит и
опит в СН.
2.Предложеният експерт Еколог –
не доказва опит (участия) в
изготвяне на доклади за ОВОС/
доклади по ЕО или ОС по
смисъла на ЗООС;

b.
Опит: минимум 5 (пет) години в
областта на строителните надзори (СН), с поне 4 г.
опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води,
или други съоръжения на хидротехническата
инфраструктура.
2.2
Заместник ръководител на надзорния екип
‐ лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ:
g.
Квалификация
"Строителен
инженер", с образователна степен „Магистър“ в
някоя от следните специалности: ВиК, ХТС, ХМС, или
еквивалентна специалност;
h.

Опит: минимум 4 години в областта
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на СН, с поне 3 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК
мрежи или съоръжения, или съоръжения за
отпадъчни води, или други съоръжения на
хидротехническата инфраструктура.
2.3
Инженер по качеството и съответствие на
материалите ‐ лицето да е от лиценза по чл.166
ал.2 от ЗУТ:
m.
Квалификация "Строителен инженер" или
"Инженер‐химик",
с
образователна
степен
„Магистър“.
n.
минимум 5 (пет) години опит в строителна
лаборатория,
свързана
с
изпитания
при
строителството на инфраструктурни обект/‐и, и с
мин. 4 г опит в областта на СН.
2.4

Инженер по количествата

o.
Строителна инженерна специалност
образователна степен „Магистър“.

с

p.
Минимум 4 години опит като "инж. по
количествата", или еквивалентна длъжност ;
2.5
Координатор по безопасност и здраве /КБЗ/
‐ правоспособно лице (да притежава съответното
Удостоверение за правоспособност) отговарящо на
следните условия:
v.
Квалификация "Строителен инженер", с
образователна степен мин. „Бакалавър“, или по‐
висока.
w.
минимум 4г. опит на длъжност координатор
по безопасност и здраве; да притежава валидно
удостоверение за координатор по безопасност и
здраве съгласно Наредба №2/2004 на МРРБ.
Чуждестранните лица могат да представят
еквивалент на изисквания документ‐в превод.
x.
лицето КБЗ да е различно от лицата по т.2.1
и т.2.2.
За об. поз.1 консултантът осигурява технически
лица, посочени по‐долу, като с изключение на
"Еколога", лицата по съответните части, да
отговарят на изискванията на чл. 167, ал. 2, т. 3 от
ЗУТ. Съставът по специалните части на ПСОВ, да
включва мин. по 1 от следните технически лица:
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•Архитект;
•Строителен
инженер‐
конструкции
‐
правоспособно физическо лице от списъка‐
неразделна част от лиценза по чл. 167 от ЗУТ,
отговарящо на условията на чл.142 ал.10 от ЗУТ и
притежаващо Удостоверение за упражняване на
технически контрол на част “Конструктивна” на
инвестиционните проекти или еквивалент;
•Инженер топлотехника (ОВК);
•Машинен инженер;
•Електроинженер;
•Инженер КИП и А;
•Инженер ВиК мрежи и съоръжения;
•Инженер пречистване на отпадъчни води;
•Строителен инженер‐ пътно строителство;
•Експерт част "Пътна" ‐ временна организация на
движението;
•Инженер по паркоустрояване или ландшафтен
архитект;
•Експерт по част "Пожарна безопасност";
•Експерт по част "Енергийна ефективност";
•Експерт по част "Вертикална планировка";
•Инженер‐геолог‐магистър–строителна инженерна
специалност или геология;
•Хидрогеолог;
‐
експертът
да
притежава
•Геодезист
удостоверение от АГКК за правоспособност за
извършване на дейности по кадастъра съгласно чл.
12, ал. 1 от Наредба 3/16.02.2001 г. за водене и
съхраняване
на
регистъра
на
лицата,
правоспособни да извършват дейности по
кадастъра.
•Еколог ‐ лице с валиден лиценз от МОСВ по
компонент на околната среда "Води", или
"Биоразнообразие", или "Отпадъци", с опит
(участия) в изготвяне на доклади за ОВОС/ доклади
по ЕО или ОС по смисъла на ЗООС;
За

доказване

на

изискваните

допълнителни
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експерти, участниците могат да ползват ресурсите и
на други ФЛ или ЮЛ при изпълнение на поръчката,
при условие, че докажат, че ще имат на свое
разположение тези ресурси,в съответствие с чл.51а
от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, което не е
юридическо лице, изискванията по‐горе трябва да
бъдат изпълнени общо от обединението, а при
участие на подизпълнители изискването се прилага
съобразно вида и дела на участието им.
Всички експерти ‐ и основните и допълнително
изискваните, трябва да са независими и да се
гарантира липсата на конфликт на интереси при
изпълнение на възложените им задължения.
Участниците трябва да притежават валиден Лиценз
за извършване на дейностите, съгласно Наредбата
за условията и реда за издаване на лицензи на
консултанти за оценка на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен
надзор
(http://lex.bg/laws/ldoc/2135474098),
или
Удостоверение, издадено от Началника на ДНСК
съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, придружен от
поименния списък по образец (приложение № 2) на
технически правоспособните физически лица, чрез
които се упражнява дейността. Когато участникът е
чуждестранно лице, се представя копие от
документ, удостоверяващ регистрацията му в някой
от професионалните или търговски регистри на
държавата, в която е установен, или да представи
декларация или удостоверение за наличието на
такава регистрация от компетентните органи
съгласно националния му закон.

Да

Всеки участник следва да има въведена система за
управление на качеството съгласно:

Да

‐ [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐нова версия за
внедрена система за управление на качество с
обхват на дейностите по предмета на поръчката или
еквивалентно;
В случай на участие на обединение/консорциум,
който не е регистриран като самостоятелно
юридическо лице, както и в случаите, когато се
ползва подизпълнител, изискания сертификат се
представят за всеки един от членовете на
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обединението/консорциума,
съобразно
разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в договора
за създаване на обединението, както и за
подизпълнителите,
пряко
ангажирани
с
упражняване на строителния надзор.
Участникът
отговаря
на
минимални
изисквания
за
възможности и квалификация

поставените
технически

Участникът отговаря на всичките поставените
минимални изисквания

не

не

Комисията продължи своята работа с проверка за наличието и редовността на
представените документи в плик 1 на следващата оферта.
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1. ВИД НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА
Офертата е представена в запечатан непрозрачен
плик, с ненарушена цялост и е коректно надписана
Офертата съдържа три отделни, непрозрачни
плика с ясно обозначение

ДА/

НЕ/

коментар

коментар

Да

Да

1. ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“
2. ПЛИК № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“
3. ПЛИК № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“
Видът на офертата отговаря на
изискванията на Възложителя
2. ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐
НАЛИЧИЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ
ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐
документите са представени в един оригинал и
едно копие на електронен носител
1) Списък по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП по образец

Да

Да

Да

Да
91

Оферта № 9
УЧАСТНИК: Пътконсулт 2000 ЕООД (само ОП2) ЕИК 130086390
на
участника, изчерпателно изброяващ
документите, съдържащи се в офертата (плик 1,
плик 2 и плик 3), подписан от участника или
упълномощено лице ‐ в оригинал. Списъкът
следва да съдържа броя на документите, които са
представени и вида им ‐ оригинал, копие,
заверено копие, нотариално заверено копие,
официален превод, превод, и т.н.
2) Регистрационни документи на участника ‐
юридическите лица и едноличните търговци
представят заверено "вярно с оригинала" копие на
документ за регистрация (БУЛСТАТ) или се
посочва единен идентификационен код (ЕИК)
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър
(ЗТР), а когато участникът е физическо лице –
копие от документ за самоличност. Участници
обединения‐когато са създадени съгласно Закона
за регистър БУЛСТАТ преди подаване на офертата,
представят заверено копие от регистрацията си по
БУЛСТАТ.

Да

Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 24 ал.1 от
Правилника за прилагане на ЗОП, участниците ‐
юридически лица или еднолични търговци,
прилагат към офертата и удостоверение за
актуално състояние, издадено не по‐рано от 4
/четири/ месеца преди датата на подаване на
офертата. Чуждестранните юридически лица
прилагат еквивалентен документ (заверено копие)
на
съдебен,
административен
или
друг
еквивалентен орган от държавата, в която са
установени (чл. 24 от Правилника за прилагане на
ЗОП), издадено не по‐рано от 4 /четири/ месеца
преди датата на подаване на офертата, но с
представянето му не отпада задължението за
представяне на документа за регистрация, когато
участникът е юридическо лице или едноличен
търговец. Документ по предходното изречение не
се изисква, ако участника е местно лице и е
регистриран или пререгистриран в Търговския
регистър
към
Агенция
по
вписванията.
Представя се и заверено копие на документ за
регистрация по ДДС (в превод а български‐когато
е приложимо), или декларация свободен текст (в
превод а български‐когато е приложимо), че
участникът не е данъчно задължено лице по ДДС.
Участник обединение/консорциум, което не е
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юридическо лице, прилага (в плик №1) оригинал
или нотариално заверено копие на учредителен
акт (договор) за създаване на обединението, в
превод на български (когато е на език различен от
български).
3) Доказателства за изпълнение на минималните
икономическите и финансовите изисквания към
участника,
посочени
от
Възложителя
в
документацията
за
участие
и
съгласно
обявлението за поръчката;
3.1. Справка‐декларация по образец– Приложение
9 за оборота от услуги по чл.50 ал.1 т.3 ЗОП сходни
с предмета на поръчката за последните 3 (три)
приключили финансови години (2010, 2011 и 2012)
или в зависимост от датата, на която е учреден
или е започнал дейността си.

Да

Да

Заверени копия от отчета за приходите и
разходите (ОПР) оформени съгласно Закона за
счетоводството и приложимите нормативни
актове, когато публикуването им се изисква от
законодателството на държавата, в която
участникът е установен, за последните три
приключени финансови години (2010, 2011 и 2012
г.), или в зависимост от датата, на която
предприятието или лицето е учредено или е
започнало дейността си според официалните си
счетоводни документи – за ЮЛ и ЕТ. Когато е
посочен Единен идентификационен код (ЕИК), не
е необходимо представянето на ОПР, в случай че
за последните три приключили финансови години
(2010, 2011 и 2012 г.) същите са обявени в
Търговския
регистър
при
Агенцията
по
вписванията и са публично
достъпни
и
видими на адрес http://www.brra.bg, като в този
случай, е достатъчно подаване на декларация
свободен текст, за наличието и достъпността им на
сайта на АВ.
Когато участникът е обединение, което не е
юридическо лице изискването за специализиран
оборот от услуги сходни с предмета на поръчката
се прилага за обединението като цяло, като
образецът на справка за специализирания оборот
по чл.50 ал.1 т.3 от ЗОП – Приложение № 9, се
попълва веднъж сумарно за цялото обединение, а
след това се представя от онези членове, чрез
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които обединението доказва съответствието си по
това изискване. Представя се и ОПР съгласно
указанията, но само от онези съдружници на
обединението,
чрез
които
то
доказва
съответствието си с критериите за подбор.
3.2. Копие от валидна застраховка по чл.171 от
ЗУТ/, придружена в Плик №1 от декларация от
участника в свободен текст, че ако бъде
определен за изпълнител, за целия срок на
изпълнение на договора ще осигури валидна
застраховка по чл.171 ЗУТ, отговаряща на групата и
категорията на предмета на настоящата поръчка.
4) Доказателства за изпълнение на изисквания
към участника техническите възможности и/или
квалификация, посочени от Възложителя в
документацията за участие съгласно т.IІІ.
Минимални
изисквания
за
технически
възможности и квалификация;
4.1. Списък на основните договори изпълнени
услуги през последните 3 години, по образец
(Приложение №10), придружен от препоръки за
добро изпълнение за всеки посочен договор. В
препоръките да фигурират информация като
датата, мястото на изпълнение и име на
възложителя, стойността на договора и телефон и
адрес за контакт, както и дали изпълнението е
професионално и в съответствие с нормативните
изисквания и условията по съответния договор.
4.2. Списък‐декларация на експертите (съгласно
списъка на правоспособните ФЛ, част от лиценза
по чл. 167 от ЗУТ или в разширения списък). Към
декларацията‐списък следва да се приложат:
списък на експертите по образец‐ приложение
№11, които ще осъществяват дейностите по
оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или строителен надзор на строежите
съгласно
ЗУТ.
Експертите
представят
автобиография‐ по приложение №12 (подписана
от съответния експерт), документ удостоверяващ
завършено
образование
,
документ
за
професионална квалификация, копие на други
подходящи документи, референции, препоръки от
съответните възложители и/или работодатели,
доказващи изискуемия професионален опит и

да

Да

Да

Да

За предложените Ръководител на
екип и зам. Ръководител на екип –
няма достатъчно доказателства за
професионален опит в областта на
СН. 2. За КБЗ ‐ няма достатъчно
доказателства за специфичен
опит. 3. За Инженер ВиК
канализация – няма достатъчно
доказателства за специфичен
опит.
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опита в СН, или еквивалентни документи,
удостоверяващи посочената в автобиографията
информация. За всички експерти, участникът
предствя попълнени и подписани от съответния
експерт: декларация за разположение и
декларация по закона за защита на личните
данни.
ВАЖНО !!! Когато участникът подава оферта и за
двете обособени позиции на обществената
поръчка минималните изисквания за екипите
ескперти, посочени по‐горе се прилагат за
преценка съответствието с критериите за подбор
поотделно по всяка една обособена позиция,
определени от възложителя.
4.3. Заверено копие в плик №1 от Лиценз съгласно
Наредбата за условията и реда за издаване на
лицензи на консултанти за оценка на
съответствието на инвестиц.проекти и/или упраж.
на СН или Удост‐е за извършване на дейности,
предмет на общ.поръчка с/но чл. 166, ал. 2 от ЗУТ,
с мин. срок на валидност на документа‐
валидността на офертата, придружен и от
поименния списък по образец (приложение № 2)
на технически правоспособните физически лица,
чрез които се упражнява дейността. Когато
участникът е чуждестранно лице, се представя
копие от документ, удостоверяващ регистрацията
му в някой от професионалните или търговски
регистри на държавата, в която е установен, или
да представи декларация или удостоверение за
наличието
на
такава
регистрация
от
компетентните органи съгласно националния му
закон.
4.4. Заверено копие от валиден към датата на
отваряне на офертата сертификат за внедрена
система по [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐нова
версия или еквивалентно, или представяне на
еквивалентни мерки за осигуряване на качество, с
обхват на дейност, предмет на поръчката.
Сертификатите трябва да са издадени от
независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция "Българска служба за
акредитация" (http://www.nab‐bas.bg/bg/) или от
друг национален орган за акредитация, който е
страна по Многостранното споразумение за

Да

Да
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взаимно признаване на Европейската организация
за акредитация, за съответната област или да
отговарят на изискванията за признаване съгласно
чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната
акредитация на органи за оценяване на
съответствието.
5) Декларации за липса на обстоятелствата по чл.
47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от
ЗОП и по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,
т.2а(предложение
първо),
т.2(предложение
първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Приложения
№ 2 и № 3; Когато участник в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице,
декларациите се представят от всяко физическо
или юридическо лице включено в обединението;
Когато участникът предвижда участие на
подизпълнители, декларациите се представят за
всеки от тях; Когато деклараторът е чуждестранно
лице, декларацията се представя и в превод на
български език.
6) Декларация за ползване на подизпълнители по
чл.56 ал.1 т.8 ЗОП – по приложение №4;

Да

Да

Няма да ползва подизпълнители

Декларацията по приложения образец към
документация
за
участие
съдържа
наименованието на подизпълнителите, вида на
работите, които ще извършват и дела на тяхното
участие (процент от общата стойност и описание
на частта от предмета на поръчката, която ще бъде
изпълнена от подизпълнителя). Ако списъкът е по‐
дълъг, се изготвя приложение към образеца, в
който се попълват посочените данни за всички
подизпълнители и в образеца се записва
«Съгласно приложен списък». Декларацията се
подписва от лицето/лицата, които представляват
участника.
7) Декларация – съгласие за участие на
подизпълнител /когато се предвижда участие на
такъв/ – Приложение № 5 ‐ когато е приложимо.
Декларацията се подписва от управителя,
съответно от членовете на управителния орган на
подизпълнителя;
8) Документ за внесена/учредена гаранция за
участие в процедурата съгласно обявлението за
обществена поръчка и условията на документация
за участие – в оригинал /при ползване на банкова

нп

Да
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гаранция същата следва да е съобразена съгласно
Приложение №6/;
9) Декларация за съгласие с
кореспонденция ‐Приложение № 20;

електронна

10)
Общо
предложение
за
участие
(административни сведения) – Приложение № 1;
11) Нотариално заверено пълномощно на лицето,
упълномощено да представлява участника в
процедурата (тогава, когато участника не се
представлява от лице/лица, които имат право на
това, съгласно информацията посочена по ЕИК в
Търговския регистър или в удостоверението за
актуално състояние, или по друг еквивалентен
документ за регистрация);
12) Декларация от членовете на обединението –
попълва се Приложение № 19.
13) Декларация за приемане на условията в
проекта на договора и специфичните му клаузи по
чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 14;
14) Декларация за запознаване с мястото на
изпълнението и условията на откритата процедура
– Приложение № 15;
15).
Декларации
за
разположението
и
ангажираност на експертите и декларация по
закона за защита на личните данни ‐ Приложение
№ 13 и 13.1.
Всички документи са налични и редовни

Да

Да
нп

нп
да

Да

Да

Не

ОТГОВАРЯ ЛИ УЧАСТНИКЪТ НА ПОСТАВЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КАКТО СЛЕДВА:
Икономически и финансови възможности
Когато Участникът в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице,
изискването се прилага за
обединението/консорциума като цяло.
Участникът е реализирал кумулативно за
последните три приключили финансови години
(2010, 2011 и 2012 год.), или в зависимост от
датата на която са учредени или са започнали
дейността си, оборот от услуги с предмет, сходен
на предмета на поръчката, на стойност не по‐
малко от 350 000 (триста и петдесет хиляди) лева
без ДДС, независимо за коя от позициите се
участва, включително и ако се подава оферта за

ДА

НЕ ‐ КОМЕНТАР

Да
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участие и по двете обособени позиции.
За „услуги с предмет, сходен на предмета на
поръчката” да се разбират услуги от дейности с
предмет:
‐ за обособена позиция №2 ‐ упражняване на
независим строителен надзор при изпълнение на
строителство.
Участникът попълва приложение №9 за оборота
от услуги по чл.50 ал.1 т.3 ЗОП сходни с предмета
на поръчката за последните 3 (три) приключили
финансови години (2010, 2011 и 2012) или в
зависимост от датата, на която е учреден или е
започнал дейността си.
Когато участникът е обединение, което не е
юридическо лице изискването за специлизиран
оборот от услуги сходни с предмета на поръчката
се прилага за обединението като цяло, като
образецът на справка за специализирания оборот
по чл.50 ал.1 т.3 от ЗОП – Приложение № 9, се
попълва веднъж сумарно за цялото обединение, а
след това се представя от онези членове, чрез
които обединението доказва съответствието си по
това изискване. Представя се и ОПР съгласно
указанията, но само от онези съдружници на
обединението,
чрез
които
то
доказва
съответствието си с критериите за подбор.
Участникът да притежава валидна /действаща/
застраховка по чл. 171 от ЗУТ за:

Да

‐ по обособена позиция №2 ‐ професионална
отговорност за консултант, извършващ дейности
по независим строителен надзор по смисъл на
ЗУТ.
Участникът
отговаря
на
поставените
минимални изисквания за икономически и
финансови възможности
Технически възможности и/или квалификация
Участникът да разполага с експертен екип за
изпълнение на услугата за всяка от об. позиции
поотделно (два отделни екипа ‐ ако се подава
оферта и за двете позиции), както следва:
За обособена позиция 1 и 2:

Да

Да
1. Ръководител на екип – няма
достатъчно
доказателства
за
„минимум 5 (пет) години в
областта на строителните
надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН
на обект/‐и по ВиК мрежи или
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2.6 Ръководител на надзорния екип ‐
лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от
ЗУТ:
e.
Квалификация
"Строителен
инженер", с образователна степен „Магистър“ в
някоя от следните специалности: ВиК, ХТС, ХМС,
или еквивалентна специалност;
f.
Опит: минимум 5 (пет) години в
областта на строителните надзори (СН), с поне 4 г.
опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за отпадъчни
води,
или
други
съоръжения
на
хидротехническата инфраструктура.
2.7
Заместник ръководител на надзорния
екип ‐ лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от
ЗУТ:
a. Квалификация
"Строителен
инженер", с образователна степен
„Магистър“ в някоя от следните
специалности: ВиК, ХТС, ХМС, или
еквивалентна специалност;
i.
Опит: минимум 4 години в областта
на СН, с поне 3 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК
мрежи или съоръжения, или съоръжения за
отпадъчни води, или други съоръжения на
хидротехническата инфраструктура.

съоръжения, или съоръжения за
отпадъчни води, или други
съоръжения
на
хидротехническата
инфраструктура.“
2. Зам.ръководител на екип – не са
представени
достатъчно
доказателства за „минимум 4
години в областта на СН, с поне 3
г. опит в СН на обект/‐и по ВиК
мрежи или съоръжения, или
съоръжения за отпадъчни води,
или
други
съоръжения
на
хидротехническата
инфраструктура.“
3. Коорд. по безопасност и здраве
‐ няма достатъчно доказателства
за „минимум 4г. опит на
длъжност
координатор
по
безопасност и здраве.
4. За Инженер ВиК канализация –
няма достатъчно доказателства за
„минимум 4г. опит в строителен
надзор на ВиК мрежи или
съоръжения“.

2.8
Инженер по качеството и съответствие на
материалите ‐ лицето да е от лиценза по чл.166
ал.2 от ЗУТ:
o.
Квалификация "Строителен инженер" или
"Инженер‐химик", с образователна степен
„Магистър“.
p.
минимум 5 (пет) години опит в строителна
лаборатория, свързана с изпитания при
строителството на инфраструктурни обект/‐и, и с
мин. 4 г опит в областта на СН.
2.9

Инженер по количествата

q.
Строителна инженерна специалност
образователна степен „Магистър“.

с

r.
Минимум 4 години опит като "инж. по
количествата", или еквивалентна длъжност ;
2.10

Координатор по безопасност и здраве
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/КБЗ/ ‐ правоспособно лице (да притежава
съответното Удостоверение за правоспособност)
отговарящо на следните условия:
y.
Квалификация "Строителен инженер", с
образователна степен мин. „Бакалавър“, или по‐
висока.
z.
минимум
4г.
опит
на
длъжност
координатор по безопасност и здраве; да
притежава
валидно
удостоверение
за
координатор по безопасност и здраве съгласно
Наредба №2/2004 на МРРБ. Чуждестранните лица
могат да представят еквивалент на изисквания
документ‐в превод.
aa.
лицето КБЗ да е различно от лицата по т.2.1
и т.2.2.
Само за об. поз. №2 допълнително, освен
гореизброените експерти, към надзорния екип се
изискват още и
2.11

Инженер ВиК мрежи ‐ водопровод

k.
Образователна степен "Магистър"
строителна инженерна специалност– ВиК.

‐

l.
опит: минимум 4г. опит в строителен
надзор на ВиК мрежи или съоръжения.
2.12

Инженер ВиК мрежи ‐ канализация

k.
Образователна степен "Магистър"
строителна инженерна специалност– ВиК.

‐

l.
опит: минимум 4г. опит в строителен
надзор на ВиК мрежи или съоръжения.
За доказване на изискваните допълнителни
експерти, участниците могат да ползват ресурсите
и на други ФЛ или ЮЛ при изпълнение на
поръчката, при условие, че докажат, че ще имат на
свое разположение тези ресурси,в съответствие с
чл.51а от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, което не е
юридическо лице, изискванията по‐горе трябва да
бъдат изпълнени общо от обединението, а при
участие на подизпълнители изискването се
прилага съобразно вида и дела на участието им.
Всички експерти ‐ и основните и допълнително
изискваните, трябва да са независими и да се
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гарантира липсата на конфликт на интереси при
изпълнение на възложените им задължения.
Участниците трябва да притежават валиден
Лиценз за извършване на дейностите, съгласно
Наредбата за условията и реда за издаване на
лицензи на консултанти за оценка на
съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване
на
строителен
надзор
(http://lex.bg/laws/ldoc/2135474098),
или
Удостоверение, издадено от Началника на ДНСК
съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, придружен от
поименния списък по образец (приложение № 2)
на технически правоспособните физически лица,
чрез които се упражнява дейността. Когато
участникът е чуждестранно лице, се представя
копие от документ, удостоверяващ регистрацията
му в някой от професионалните или търговски
регистри на държавата, в която е установен, или
да представи декларация или удостоверение за
наличието
на
такава
регистрация
от
компетентните органи съгласно националния му
закон.

Да

Всеки участник следва да има въведена система за
управление на качеството съгласно:

Да

‐ [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐нова версия за
внедрена система за управление на качество с
обхват на дейностите по предмета на поръчката
или еквивалентно;
В случай на участие на обединение/консорциум,
който не е регистриран като самостоятелно
юридическо лице, както и в случаите, когато се
ползва подизпълнител, изискания сертификат се
представят за всеки един от членовете на
обединението/консорциума,
съобразно
разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението, както и
за подизпълнителите, пряко ангажирани с
упражняване на строителния надзор.
Участникът
отговаря
на
поставените
минимални
изисквания
за
технически
възможности и квалификация
Участникът отговаря на всичките
поставените минимални изисквания

не

не
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Комисията продължи своята работа с проверка за наличието и редовността на представените
документи в плик 1 на следващата оферта.
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1. ВИД НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА
Офертата е представена в запечатан непрозрачен
плик, с ненарушена цялост и е коректно надписана
Офертата съдържа три отделни, непрозрачни плика
с ясно обозначение

ДА/

НЕ/

коментар

коментар

Да

Да

1. ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“
2. ПЛИК № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“
3. ПЛИК № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“
Видът на офертата отговаря на
изискванията на Възложителя
2. ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐
НАЛИЧИЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ
ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐
документите са представени в един оригинал и
едно копие на електронен носител
1) Списък по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП по образец
на
участника,
изчерпателно
изброяващ
документите, съдържащи се в офертата (плик 1,
плик 2 и плик 3), подписан от участника или
упълномощено лице ‐ в оригинал. Списъкът следва
да съдържа броя на документите, които са
представени
и вида им ‐ оригинал, копие,
заверено копие, нотариално заверено копие,
официален превод, превод, и т.н.
2) Регистрационни документи на участника ‐
юридическите лица и едноличните търговци
представят заверено "вярно с оригинала" копие на
документ за регистрация (БУЛСТАТ) или се посочва
единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.
23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), а когато
участникът е физическо лице – копие от документ
за самоличност. Участници обединения‐когато са
създадени съгласно Закона за регистър БУЛСТАТ

Да

Да

Да

Да

Да
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преди подаване на офертата, представят заверено
копие от регистрацията си по БУЛСТАТ.
Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 24 ал.1 от
Правилника за прилагане на ЗОП, участниците ‐
юридически лица или еднолични търговци,
прилагат към офертата и удостоверение за
актуално състояние, издадено не по‐рано от 4
/четири/ месеца преди датата на подаване на
офертата. Чуждестранните юридически лица
прилагат еквивалентен документ (заверено копие)
на
съдебен,
административен
или
друг
еквивалентен орган от държавата, в която са
установени (чл. 24 от Правилника за прилагане на
ЗОП), издадено не по‐рано от 4 /четири/ месеца
преди датата на подаване на офертата, но с
представянето му не отпада задължението за
представяне на документа за регистрация, когато
участникът е юридическо лице или едноличен
търговец. Документ по предходното изречение не
се изисква, ако участника е местно лице и е
регистриран или пререгистриран в Търговския
регистър към Агенция по вписванията. Представя
се и заверено копие на документ за регистрация по
ДДС (в превод а български‐когато е приложимо),
или декларация свободен текст (в превод а
български‐когато е приложимо), че участникът не е
данъчно задължено лице по ДДС.
Участник обединение/консорциум, което не е
юридическо лице, прилага (в плик №1) оригинал
или нотариално заверено копие на учредителен акт
(договор) за създаване на обединението, в превод
на български (когато е на език различен от
български).
3) Доказателства за изпълнение на минималните
икономическите и финансовите изисквания към
участника,
посочени
от
Възложителя
в
документацията за участие и съгласно обявлението
за поръчката;
3.1. Справка‐декларация по образец– Приложение
9 за оборота от услуги по чл.50 ал.1 т.3 ЗОП сходни
с предмета на поръчката за последните 3 (три)
приключили финансови години (2010, 2011 и 2012)
или в зависимост от датата, на която е учреден или
е започнал дейността си.

Да

Да

Заверени копия от отчета за приходите и разходите
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(ОПР) оформени съгласно Закона за счетоводството
и приложимите нормативни актове, когато
публикуването им се изисква от законодателството
на държавата, в която участникът е установен, за
последните три приключени финансови години
(2010, 2011 и 2012 г.), или в зависимост от датата,
на която предприятието или лицето е учредено или
е започнало дейността си според официалните си
счетоводни документи – за ЮЛ и ЕТ. Когато е
посочен Единен идентификационен код (ЕИК), не е
необходимо представянето на ОПР, в случай че за
последните три приключили финансови години
(2010, 2011 и 2012 г.) същите са обявени в
Търговския регистър при Агенцията по вписванията
и са публично достъпни и видими на адрес
http://www.brra.bg,
като в този случай, е
достатъчно подаване на декларация свободен
текст, за наличието и достъпността им на сайта на
АВ.
Когато участникът е обединение, което не е
юридическо лице изискването за специализиран
оборот от услуги сходни с предмета на поръчката се
прилага за обединението като цяло, като образецът
на справка за специализирания оборот по чл.50
ал.1 т.3 от ЗОП – Приложение № 9, се попълва
веднъж сумарно за цялото обединение, а след това
се представя от онези членове, чрез които
обединението доказва съответствието си по това
изискване. Представя се и ОПР съгласно
указанията, но само от онези съдружници на
обединението,
чрез
които
то
доказва
съответствието си с критериите за подбор.
3.2. Копие от валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ/,
придружена в Плик №1 от декларация от участника
в свободен текст, че ако бъде определен за
изпълнител, за целия срок на изпълнение на
договора ще осигури валидна застраховка по
чл.171 ЗУТ, отговаряща на групата и категорията на
предмета на настоящата поръчка.
4) Доказателства за изпълнение на изисквания към
участника техническите възможности и/или
квалификация, посочени от Възложителя в
документацията за участие съгласно т.IІІ.
Минимални
изисквания
за
технически
възможности и квалификация;

Да

Да
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4.1. Списък на основните договори изпълнени
услуги през последните 3 години, по образец
(Приложение №10), придружен от препоръки за
добро изпълнение за всеки посочен договор. В
препоръките да фигурират информация като
датата, мястото на изпълнение и име на
възложителя, стойността на договора и телефон и
адрес за контакт, както и дали изпълнението е
професионално и в съответствие с нормативните
изисквания и условията по съответния договор.

Да

Забележки по‐долу

4.2. Списък‐декларация на експертите (съгласно
списъка на правоспособните ФЛ, част от лиценза по
чл. 167 от ЗУТ или в разширения списък). Към
декларацията‐списък следва да се приложат:
списък на експертите по образец‐ приложение
№11, които ще осъществяват дейностите по
оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или строителен надзор на строежите
съгласно
ЗУТ.
Експертите
представят
автобиография‐ по приложение №12 (подписана от
съответния експерт), документ удостоверяващ
завършено
образование
,
документ
за
професионална квалификация, копие на други
подходящи документи, референции, препоръки от
съответните възложители и/или работодатели,
доказващи изискуемия професионален опит и
опита в СН, или еквивалентни документи,
удостоверяващи посочената в автобиографията
информация. За всички експерти, участникът
предствя попълнени и подписани от съответния
експерт:
декларация за
разположение
и
декларация по закона за защита на личните данни.
ВАЖНО !!! Когато участникът подава оферта и за
двете обособени позиции на обществената поръчка
минималните изисквания за екипите ескперти,
посочени по‐горе се прилагат за преценка
съответствието с критериите за подбор поотделно
по всяка една обособена позиция, определени от
възложителя.
4.3. Заверено копие в плик №1 от Лиценз съгласно
Наредбата за условията и реда за издаване на
лицензи
на
консултанти
за
оценка
на
съответствието на инвестиц.проекти и/или упраж.
на СН или Удост‐е за извършване на дейности,
предмет на общ.поръчка с/но чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, с

Да
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мин. срок на валидност на документа‐валидността
на офертата, придружен и от поименния списък по
образец (приложение № 2) на технически
правоспособните физически лица, чрез които се
упражнява дейността. Когато участникът е
чуждестранно лице, се представя копие от
документ, удостоверяващ регистрацията му в някой
от професионалните или търговски регистри на
държавата, в която е установен, или да представи
декларация или удостоверение за наличието на
такава регистрация от компетентните органи
съгласно националния му закон.
4.4. Заверено копие от валиден към датата на
отваряне на офертата сертификат за внедрена
система по [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐нова
версия или еквивалентно, или представяне на
еквивалентни мерки за осигуряване на качество, с
обхват на дейност, предмет на поръчката.
Сертификатите трябва да са издадени от
независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция "Българска служба за
акредитация" (http://www.nab‐bas.bg/bg/) или от
друг национален орган за акредитация, който е
страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на Европейската организация
за акредитация, за съответната област или да
отговарят на изискванията за признаване съгласно
чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация
на органи за оценяване на съответствието.
5) Декларации за липса на обстоятелствата по чл.
47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от
ЗОП и по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,
т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо),
т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Приложения № 2 и №
3; Когато участник в процедурата е обединение,
което не е юридическо лице, декларациите се
представят от всяко физическо или юридическо
лице включено в обединението; Когато участникът
предвижда
участие
на
подизпълнители,
декларациите се представят за всеки от тях; Когато
деклараторът е чуждестранно лице, декларацията
се представя и в превод на български език.
6) Декларация за ползване на подизпълнители по
чл.56 ал.1 т.8 ЗОП – по приложение №4;
Декларацията

по

приложения

образец

Да

Да

Няма да ползва подизпълнители

нп

към
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документация съдържа наименованието на
подизпълнителите, вида на работите, които ще
извършват и дела на тяхното участие (процент от
общата стойност и описание на частта от предмета
на поръчката, която ще бъде изпълнена от
подизпълнителя). Ако списъкът е по‐дълъг, се
изготвя приложение към образеца, в който се
попълват
посочените
данни
за
всички
подизпълнители и в образеца се записва «Съгласно
приложен списък». Декларацията се подписва от
лицето/лицата, които представляват участника.
7) Декларация – съгласие за участие на
подизпълнител /когато се предвижда участие на
такъв/ – Приложение № 5 ‐ когато е приложимо.
Декларацията се подписва от управителя,
съответно от членовете на управителния орган на
подизпълнителя;
8) Документ за внесена/учредена гаранция за
участие в процедурата съгласно обявлението за
обществена
поръчка
и
условията
на
документацията за участие – в оригинал /при
ползване на банкова гаранция същата следва да е
съобразена съгласно Приложение №6/;
9) Декларация за съгласие с
кореспонденция ‐Приложение № 20;

електронна

10)
Общо
предложение
за
участие
(административни сведения) – Приложение № 1;
11) Нотариално заверено пълномощно на лицето,
упълномощено да представлява участника в
процедурата (тогава, когато участника не се
представлява от лице/лица, които имат право на
това, съгласно информацията посочена по ЕИК в
Търговския регистър или в удостоверението за
актуално състояние, или по друг еквивалентен
документ за регистрация);
12) Декларация от членовете на обединението –
попълва се Приложение № 19.
13) Декларация за приемане на условията в проекта
на договора и специфичните му клаузи по чл. 56,
ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 14;
14) Декларация за запознаване с мястото на
изпълнението и условията на откритата процедура
– Приложение № 15;
15).

Декларации

за

разположението

и

нп

Да

Да

Да
Да

нп
Да

Да

Да
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ангажираност на експертите и декларация по
закона за защита на личните данни ‐ Приложение
№ 13 и 13.1.
Всички документи са налични и редовни

Да

ОТГОВАРЯ ЛИ УЧАСТНИКЪТ НА ПОСТАВЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КАКТО СЛЕДВА:
Икономически и финансови възможности
Когато Участникът в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице,
изискването се прилага за
обединението/консорциума като цяло.
Участникът е реализирал кумулативно за
последните три приключили финансови години
(2010, 2011 и 2012 год.), или в зависимост от датата
на която са учредени или са започнали дейността
си, оборот от услуги с предмет, сходен на предмета
на поръчката, на стойност не по‐малко от 350 000
(триста и петдесет хиляди) лева без ДДС,
независимо за коя от позициите се участва,
включително и ако се подава оферта за участие и
по двете обособени позиции.

ДА

НЕ ‐ КОМЕНТАР

Да

За „услуги с предмет, сходен на предмета на
поръчката” да се разбират услуги от дейности с
предмет:
‐ за обособена позиция №2 ‐ упражняване на
независим строителен надзор при изпълнение на
строителство.
Участникът попълва приложение №9 за оборота от
услуги по чл.50 ал.1 т.3 ЗОП сходни с предмета на
поръчката за последните 3 (три) приключили
финансови години (2010, 2011 и 2012) или в
зависимост от датата, на която е учреден или е
започнал дейността си.
Когато участникът е обединение, което не е
юридическо лице изискването за специлизиран
оборот от услуги сходни с предмета на поръчката се
прилага за обединението като цяло, като образецът
на справка за специализирания оборот по чл.50
ал.1 т.3 от ЗОП – Приложение № 9, се попълва
веднъж сумарно за цялото обединение, а след това
се представя от онези членове, чрез които
обединението доказва съответствието си по това
изискване. Представя се и ОПР съгласно
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указанията, но само от онези съдружници на
обединението,
чрез
които
то
доказва
съответствието си с критериите за подбор.
Участникът да притежава валидна /действаща/
застраховка по чл. 171 от ЗУТ за:

Да

‐ по обособена позиция №2 ‐ професионална
отговорност за консултант, извършващ дейности по
независим строителен надзор по смисъл на ЗУТ.
Участникът
отговаря
на
поставените
минимални изисквания за икономически и
финансови възможности
Технически възможности и/или квалификация
Участникът да разполага с експертен екип за
изпълнение на услугата за всяка от об. позиции
поотделно (два отделни екипа ‐ ако се подава
оферта и за двете позиции), както следва:
За обособена позиция 2:
2.1
Ръководител на надзорния екип ‐
лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ:
a.
Квалификация
"Строителен
инженер", с образователна степен „Магистър“ в
някоя от следните специалности: ВиК, ХТС, ХМС,
или еквивалентна специалност;
b.
Опит: минимум 5 (пет) години в
областта на строителните надзори (СН), с поне 4 г.
опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води,
или други съоръжения на хидротехническата
инфраструктура.
2.2
Заместник ръководител на надзорния екип
‐ лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ:
b.
Квалификация
"Строителен
инженер", с образователна степен „Магистър“ в
някоя от следните специалности: ВиК, ХТС, ХМС,
или еквивалентна специалност;

Да

Да
1. Ръководител на екип – няма
достатъчно доказателства за
„минимум 5 (пет) години в
областта
на
строителните
надзори (СН), с поне 4 г. опит в
СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за
отпадъчни води, или други
съоръжения
на
хидротехническата
инфраструктура.“
2. Зам. ръководител на екип – не
са
представени
достатъчно
доказателства за „минимум 4
години в областта на СН, с поне 3
г. опит в СН на обект/‐и по ВиК
мрежи или съоръжения, или
съоръжения за отпадъчни води,
или други съоръжения на
хидротехническата
инфраструктура.“
3. Коорд. по безопасност и
здраве ‐ няма достатъчно
доказателства за „минимум 4г.
опит на длъжност координатор
по безопасност и здраве.

j.
Опит: минимум 4 години в областта
на СН, с поне 3 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК
мрежи или съоръжения, или съоръжения за
отпадъчни води, или други съоръжения на
хидротехническата инфраструктура.
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2.3
Инженер по качеството и съответствие на
материалите ‐ лицето да е от лиценза по чл.166
ал.2 от ЗУТ:
q.
Квалификация "Строителен инженер" или
"Инженер‐химик",
с
образователна
степен
„Магистър“.
r.
минимум 5 (пет) години опит в строителна
лаборатория,
свързана
с
изпитания
при
строителството на инфраструктурни обект/‐и, и с
мин. 4 г опит в областта на СН.
2.4

Инженер по количествата

s.
Строителна инженерна специалност
образователна степен „Магистър“.

с

t.
Минимум 4 години опит като "инж. по
количествата", или еквивалентна длъжност ;
2.5
Координатор по безопасност и здраве
/КБЗ/ ‐ правоспособно лице (да притежава
съответното Удостоверение за правоспособност)
отговарящо на следните условия:
bb.
Квалификация "Строителен инженер", с
образователна степен мин. „Бакалавър“, или по‐
висока.
cc.
минимум 4г. опит на длъжност координатор
по безопасност и здраве; да притежава валидно
удостоверение за координатор по безопасност и
здраве съгласно Наредба №2/2004 на МРРБ.
Чуждестранните лица могат да представят
еквивалент на изисквания документ‐в превод.
dd.
лицето КБЗ да е различно от лицата по т.2.1
и т.2.2.
Само за об. поз. №2 допълнително, освен
гореизброените експерти, към надзорния екип се
изискват още и
2.6

Инженер ВиК мрежи ‐ водопровод

m.
Образователна
степен
"Магистър"
строителна инженерна специалност– ВиК.

‐

n.
опит: минимум 4г. опит в строителен надзор
на ВиК мрежи или съоръжения.
2.7

Инженер ВиК мрежи ‐ канализация

m.

Образователна

степен

"Магистър"

‐
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строителна инженерна специалност– ВиК.
n.
опит: минимум 4г. опит в строителен надзор
на ВиК мрежи или съоръжения.
За доказване на изискваните допълнителни
експерти, участниците могат да ползват ресурсите и
на други ФЛ или ЮЛ при изпълнение на поръчката,
при условие, че докажат, че ще имат на свое
разположение тези ресурси,в съответствие с чл.51а
от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, което не е
юридическо лице, изискванията по‐горе трябва да
бъдат изпълнени общо от обединението, а при
участие на подизпълнители изискването се прилага
съобразно вида и дела на участието им.
Всички експерти ‐ и основните и допълнително
изискваните, трябва да са независими и да се
гарантира липсата на конфликт на интереси при
изпълнение на възложените им задължения.
Участниците трябва да притежават валиден Лиценз
за извършване на дейностите, съгласно Наредбата
за условията и реда за издаване на лицензи на
консултанти за оценка на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен
надзор
(http://lex.bg/laws/ldoc/2135474098),
или
Удостоверение, издадено от Началника на ДНСК
съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, придружен от
поименния списък по образец (приложение № 2)
на технически правоспособните физически лица,
чрез които се упражнява дейността. Когато
участникът е чуждестранно лице, се представя
копие от документ, удостоверяващ регистрацията
му в някой от професионалните или търговски
регистри на държавата, в която е установен, или да
представи декларация или удостоверение за
наличието на такава регистрация от компетентните
органи съгласно националния му закон.

Да

Всеки участник следва да има въведена система за
управление на качеството съгласно:

Да

‐ [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐нова версия за
внедрена система за управление на качество с
обхват на дейностите по предмета на поръчката
или еквивалентно;
В случай на участие на обединение/консорциум,
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който не е регистриран като самостоятелно
юридическо лице, както и в случаите, когато се
ползва подизпълнител, изискания сертификат се
представят за всеки един от членовете на
обединението/консорциума,
съобразно
разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в договора
за създаване на обединението, както и за
подизпълнителите,
пряко
ангажирани
с
упражняване на строителния надзор.
Участникът
отговаря
на
минимални
изисквания
за
възможности и квалификация

поставените
технически

Участникът отговаря на всичките поставените
минимални изисквания

не

не

След извършването на тези действия, Председателя на Комисията прекрати заседанието,
като следващото бе насрочено за 07.02.2014г.
На 07.02.2014 г. в 10.00 ч., Комисията се събра и продължи своята работа при закрити врата с
проверка за наличието и редовността на представените документи в плик 1 на следващата оферта.
Оферта № 11
УЧАСТНИК: “ЕРОУ АРКА КОНСУЛТ” ДЗЗД (ОП 1 и ОП2), в състав: „Ероу„ ООД ЕИК 130375847, „Арка
Консулт“ ЕООД ЕИК 131317505 и „ИСС‐Консулт“ ЕООД ЕИК 115507124
1. ВИД НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА
Офертата
е
представена
в
запечатан
непрозрачен плик, с ненарушена цялост и е
коректно надписана
Офертата съдържа три отделни, непрозрачни
плика с ясно обозначение

ДА/

НЕ/

коментар

коментар

ДА

Да

1. ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА
ПОДБОР“
2. ПЛИК № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“
3. ПЛИК № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“
Видът на офертата отговаря на
изискванията на Възложителя
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2. ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐
НАЛИЧИЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ
ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“
‐ документите са представени
в един
оригинал и едно копие на електронен носител
1) Списък по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП по
образец
на
участника, изчерпателно
изброяващ документите, съдържащи се в
офертата (плик 1, плик 2 и плик 3), подписан от
участника или упълномощено лице ‐ в оригинал.
Списъкът следва да съдържа броя на
документите, които са представени и вида им
‐ оригинал, копие, заверено копие, нотариално
заверено копие, официален превод, превод, и
т.н.
2) Регистрационни документи на участника ‐
юридическите лица и едноличните търговци
представят заверено "вярно с оригинала" копие
на документ за регистрация (БУЛСТАТ) или се
посочва единен идентификационен код (ЕИК)
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър
(ЗТР), а когато участникът е физическо лице –
копие от документ за самоличност. Участници
обединения‐когато са създадени съгласно
Закона за регистър БУЛСТАТ преди подаване на
офертата, представят заверено копие от
регистрацията си по БУЛСТАТ.

ДА

ДА

ДА

Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 24 ал.1
от Правилника за прилагане на ЗОП,
участниците ‐ юридически лица или еднолични
търговци,
прилагат
към
офертата
и
удостоверение за актуално състояние, издадено
не по‐рано от 4 /четири/ месеца преди датата
на подаване на офертата. Чуждестранните
юридически лица прилагат еквивалентен
документ (заверено копие) на съдебен,
административен или друг еквивалентен орган
от държавата, в която са установени (чл. 24 от
Правилника за прилагане на ЗОП), издадено не
по‐рано от 4 /четири/ месеца преди датата на
подаване на офертата, но с представянето му не
отпада задължението за представяне на
документа за регистрация, когато участникът е
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юридическо лице или едноличен търговец.
Документ по предходното изречение не се
изисква, ако участника е местно лице и е
регистриран или пререгистриран в Търговския
регистър към Агенция по вписванията.
Представя се и заверено копие на документ за
регистрация по ДДС (в превод а български‐
когато е приложимо), или декларация свободен
текст (в превод а български‐когато е
приложимо), че участникът не е данъчно
задължено лице по ДДС.
Участник обединение/консорциум, което не е
юридическо лице, прилага (в плик №1)
оригинал или нотариално заверено копие на
учредителен акт (договор) за създаване на
обединението, в превод на български (когато е
на език различен от български).
3)
Доказателства
за
изпълнение
на
минималните икономическите и финансовите
изисквания към участника, посочени от
Възложителя в документацията за участие и
съгласно обявлението за поръчката;
3.1.
Справка‐декларация
по
образец–
Приложение 9 за оборота от услуги по чл.50 ал.1
т.3 ЗОП сходни с предмета на поръчката за
последните 3 (три) приключили финансови
години (2010, 2011 и 2012) или в зависимост от
датата, на която е учреден или е започнал
дейността си.

ДА

ДА

ДА

Заверени копия от отчета за приходите и
разходите (ОПР) оформени съгласно Закона за
счетоводството и приложимите нормативни
актове, когато публикуването им се изисква от
законодателството на държавата, в която
участникът е установен, за последните три
приключени финансови години (2010, 2011 и
2012 г.), или в зависимост от датата, на която
предприятието или лицето е учредено или е
започнало дейността си според официалните си
счетоводни документи – за ЮЛ и ЕТ. Когато е
посочен Единен идентификационен код (ЕИК),
не е необходимо представянето на ОПР, в
случай че за последните три приключили
финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) същите
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са обявени в Търговския регистър при Агенцията
по вписванията и са публично достъпни и
видими
на адрес http://www.brra.bg, като в
този случай, е достатъчно подаване на
декларация свободен текст, за наличието и
достъпността им на сайта на АВ.
Когато участникът е обединение, което не е
юридическо лице изискването за специлизиран
оборот от услуги сходни с предмета на
поръчката се прилага за обединението като
цяло, като образецът на справка за
специализирания оборот по чл.50 ал.1 т.3 от
ЗОП – Приложение № 9, се попълва веднъж
сумарно за цялото обединение, а след това се
представя от онези членове, чрез които
обединението доказва съответствието си по
това изискване. Представя се и ОПР съгласно
указанията, но само от онези съдружници на
обединението, чрез които то доказва
съответствието си с критериите за подбор.
Застраховката
на
“ИСС
КОНСУЛТ” ЕООД е за обекти
от III до V категория, а обектът
ще бъде II категория. (стр. 99)
в договора за консорциум
пише, че същата фирма ще
упражнява строителен надзор
(стр. 8)

3.2. Копие от валидна застраховка по чл.171 от
ЗУТ/, придружена в Плик №1 от декларация от
участника в свободен текст, че ако бъде
определен за изпълнител, за целия срок на
изпълнение на договора ще осигури валидна
застраховка по чл.171 ЗУТ, отговаряща на
групата и категорията на предмета на
настоящата поръчка.
4) Доказателства за изпълнение на изисквания
към участника техническите възможности и/или
квалификация, посочени от Възложителя в
документацията за участие съгласно т.IІІ.
Минимални
изисквания
за
технически
възможности и квалификация;
4.1. Списък на основните договори изпълнени
услуги през последните 3 години, по образец
(Приложение №10), придружен от препоръки за
добро изпълнение за всеки посочен договор. В
препоръките да фигурират информация като
датата, мястото на изпълнение и име на
възложителя, стойността на договора и телефон
и адрес за контакт, както и дали изпълнението е
професионално
и
в
съответствие
с
нормативните изисквания и условията по

НЕ

Референциите
на
“Арка
консулт
ЕООД”
нямат
посочена стойност (стр. 70‐74)
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съответния договор.
4.2. Списък‐декларация на експертите (съгласно
списъка на правоспособните ФЛ, част от
лиценза по чл. 167 от ЗУТ или в разширения
списък). Към декларацията‐списък следва да се
приложат: списък на експертите по образец‐
приложение №11, които ще осъществяват
дейностите по оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и/или строителен
надзор на строежите съгласно ЗУТ. Експертите
представят автобиография‐ по приложение №12
(подписана от съответния експерт), документ
удостоверяващ завършено образование ,
документ за професионална квалификация,
копие на други подходящи документи,
референции,
препоръки
от
съответните
възложители и/или работодатели, доказващи
изискуемия професионален опит и опита в СН,
или еквивалентни документи, удостоверяващи
посочената в автобиографията информация. За
всички
експерти,
участникът
предствя
попълнени и подписани от съответния експерт:
декларация за разположение и декларация по
закона за защита на личните данни.

ДА

ВАЖНО !!! Когато участникът подава оферта и за
двете обособени позиции на обществената
поръчка минималните изисквания за екипите
ескперти, посочени по‐горе се прилагат за
преценка съответствието с критериите за
подбор поотделно по всяка една обособена
позиция, определени от възложителя.
4.3. Заверено копие в плик №1 от Лиценз
съгласно Наредбата за условията и реда за
издаване на лицензи на консултанти за оценка
на съответствието на инвестиц.проекти и/или
упраж. на СН или Удост‐е за извършване на
дейности, предмет на общ.поръчка с/но чл. 166,
ал. 2 от ЗУТ, с мин. срок на валидност на
документа‐валидността на офертата, придружен
и от поименния списък по образец (приложение
№ 2) на технически правоспособните физически
лица, чрез които се упражнява дейността.
Когато участникът е чуждестранно лице, се
представя копие от документ, удостоверяващ
регистрацията му в някой от професионалните

ДА
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или търговски регистри на държавата, в която е
установен, или да представи декларация или
удостоверение за наличието на такава
регистрация от компетентните органи съгласно
националния му закон.
4.4. Заверено копие от валиден към датата на
отваряне на офертата сертификат за внедрена
система по [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐нова
версия или еквивалентно, или представяне на
еквивалентни мерки за осигуряване на
качество, с обхват на дейност, предмет на
поръчката. Сертификатите трябва да са
издадени от независими лица, които са
акредитирани по съответната серия европейски
стандарти от Изпълнителна агенция "Българска
служба за акредитация" (http://www.nab‐
bas.bg/bg/) или от друг национален орган за
акредитация, който е страна по Многостранното
споразумение за взаимно признаване на
Европейската организация за акредитация, за
съответната област или да отговарят на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.
2 от Закона за националната акредитация на
органи за оценяване на съответствието.
5) Декларации за липса на обстоятелствата по
чл. 47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т.
1 от ЗОП и по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,
т.2а(предложение първо), т.2(предложение
първо), т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП –
Приложения № 2 и № 3; Когато участник в
процедурата е обединение, което не е
юридическо лице, декларациите се представят
от всяко физическо или юридическо лице
включено в обединението; Когато участникът
предвижда участие на подизпълнители,
декларациите се представят за всеки от тях;
Когато деклараторът е чуждестранно лице,
декларацията се представя и в превод на
български език.
6) Декларация за ползване на подизпълнители
по чл.56 ал.1 т.8 ЗОП – по приложение №4;

НЕ

За “ИСС КОНСУЛТ” ЕООД няма
представен сертификат по ISO
9001 или еквивалент

ДА

ДА

Няма да ползва
подизпълнители

Декларацията по приложения образец към
документацията
за
участие
съдържа
наименованието на подизпълнителите, вида на
работите, които ще извършват и дела на тяхното
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участие (процент от общата стойност и описание
на частта от предмета на поръчката, която ще
бъде изпълнена от подизпълнителя). Ако
списъкът е по‐дълъг, се изготвя приложение към
образеца, в който се попълват посочените
данни за всички подизпълнители и в образеца
се записва «Съгласно приложен списък».
Декларацията се подписва от лицето/лицата,
които представляват участника.
7) Декларация – съгласие за участие на
подизпълнител /когато се предвижда участие на
такъв/ – Приложение № 5 ‐ когато е приложимо.
Декларацията се подписва от управителя,
съответно от членовете на управителния орган
на подизпълнителя;
8) Документ за внесена/учредена гаранция за
участие в процедурата съгласно обявлението за
обществена
поръчка
и
условията
на
документацията за участие – в оригинал /при
ползване на банкова гаранция същата следва да
е съобразена съгласно Приложение №6/;
9) Декларация за съгласие с електронна
кореспонденция ‐Приложение № 20;
10)
Общо
предложение
за
участие
(административни сведения) – Приложение №
1;
11) Нотариално заверено пълномощно на
лицето, упълномощено да представлява
участника в процедурата (тогава, когато
участника не се представлява от лице/лица,
които имат право на това, съгласно
информацията посочена по ЕИК в Търговския
регистър или в удостоверението за актуално
състояние, или по друг еквивалентен документ
за регистрация);
12) Декларация от членовете на обединението –
попълва се Приложение № 19.
13) Декларация за приемане на условията в
проекта на договора и специфичните му клаузи
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 14;
14) Декларация за запознаване с мястото на
изпълнението и условията на откритата
процедура – Приложение № 15;

НЕПРИЛОЖИМО

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА
ДА

ДА
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15). Декларации за разположението и
ангажираност на експертите и декларация по
закона за защита на личните данни ‐
Приложение № 13 и 13.1.
Всички документи са налични и редовни

ДА

Не

при отговор НЕ ‐ липсващи документи и констатирани нередовности в Плик №1 и за двете
обособени позиции ОП1 и ОП2:
1. Застраховката за професионална отговорност на “ИСС КОНСУЛТ” ЕООД е за обекти от III до V
категория, а обектите по настоящата поръчка са съответно: ПСОВ‐ IIра категория, ВиК мрежа ‐
Iва и IIра категории;
2. Референциите на “Арка консулт ЕООД” нямат посочена стойност (стр. 70‐74);
3. “ИСС КОНСУЛТ” ЕООД не представя доказателства за наличие на въведена система за
управление на качеството съгласно: [BDS EN] ISO 9001:2008 или еквивалент;
4. Ръководителте на екип – нямат достатъчно доказателства за „минимум 5 (пет) години в
областта на строителните надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на
хидротехническата инфраструктура.“
5. Зам.ръководителте на екип – не са представени достатъчно доказателства за „минимум 4
години в областта на СН, с поне 3 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или съоръжения,
или съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на хидротехническата
инфраструктура.“
6. Инженерите по количествата не представят достатъчно доказателства за 4 години опит като
"инж. по количествата", или еквивалентна длъжност;
7. Координаторите по безопасност и здраве ‐ няма достатъчно доказателства за „минимум 4г.
опит на длъжност координатор по безопасност и здраве.
8. Инженерите ВиК мрежи – водопровод не представят достатъчно доказателства за опит:
минимум 4г. опит в строителен надзор на ВиК мрежи или съоръжения.
9. Инженерите ВиК мрежи – канализация не представят достатъчно доказателства за опит:
минимум 4г. опит в строителен надзор на ВиК мрежи или съоръжения.
ОТГОВАРЯ ЛИ УЧАСТНИКЪТ НА ПОСТАВЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КАКТО СЛЕДВА:
Икономически и финансови възможности
Когато Участникът в процедурата е
обединение, което не е юридическо лице,
изискването се прилага за
обединението/консорциума като цяло.
Участникът е реализирал кумулативно за
последните три приключили финансови години
(2010, 2011 и 2012 год.), или в зависимост от

ДА

НЕ ‐ КОМЕНТАР

ДА
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датата на която са учредени или са започнали
дейността си, оборот от услуги с предмет,
сходен на предмета на поръчката, на стойност
не по‐малко от 350 000 (триста и петдесет
хиляди) лева без ДДС, независимо за коя от
позициите се участва, включително и ако се
подава оферта за участие и по двете обособени
позиции.
За „услуги с предмет, сходен на предмета на
поръчката” да се разбират услуги от дейности с
предмет:
‐ за обособена позиция №1 ‐ консултантски
услуги по оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти и упражняване на
независим строителен надзор при изпълнение
на строителство.
‐ за обособена позиция №2 ‐ упражняване на
независим строителен надзор при изпълнение
на строителство.
Участникът попълва приложение №9 за
оборота от услуги по чл.50 ал.1 т.3 ЗОП сходни с
предмета на поръчката за последните 3 (три)
приключили финансови години (2010, 2011 и
2012) или в зависимост от датата, на която е
учреден или е започнал дейността си.
Когато участникът е обединение, което не е
юридическо лице изискването за специлизиран
оборот от услуги сходни с предмета на
поръчката се прилага за обединението като
цяло, като образецът на справка за
специализирания оборот по чл.50 ал.1 т.3 от
ЗОП – Приложение № 9, се попълва веднъж
сумарно за цялото обединение, а след това се
представя от онези членове, чрез които
обединението доказва съответствието си по
това изискване. Представя се и ОПР съгласно
указанията, но само от онези съдружници на
обединението, чрез които то доказва
съответствието си с критериите за подбор.
Участникът да притежава валидна /действаща/
застраховка по чл. 171 от ЗУТ за:
‐ по обособена позиция №1‐ професионална
отговорност по смисъла на чл.171 от ЗУТ, за

НЕ

Застраховката
на
“ИСС
КОНСУЛТ” ЕООД е за обекти
от III до V категория, а
обектите
в
настоящата
поръчка са Iва и IIра категория.
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консултант,
извършващ
оценка
за
съответствието на инвестиционните проекти и
независим строителен надзор.

(стр. 99) в договора за
консорциум пише, че същата
фирма
ще
упражнява
строителен надзор (стр. 8)

‐ по обособена позиция №2 ‐ професионална
отговорност за консултант, извършващ дейности
по независим строителен надзор по смисъл на
ЗУТ.
Участникът отговаря на поставените
минимални изисквания за икономически и
финансови възможности
Технически възможности и/или квалификация
Участникът да разполага с експертен екип за
изпълнение на услугата за всяка от об. позиции
поотделно (два отделни екипа ‐ ако се подава
оферта и за двете позиции), както следва:
За обособена позиция 1 и 2:
2.1
Ръководител на надзорния екип ‐
лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ:
c.
Квалификаци я
"Строителен
инженер", с образователна степен „Магистър“ в
някоя от следните специалности: ВиК, ХТС, ХМС,
или еквивалентна специалност;
d.
Опит: минимум 5 (пет) години в
областта на строителните надзори (СН), с поне 4
г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за отпадъчни
води,
или
други
съоръжения
на
хидротехническата инфраструктура.
2.2
Заместник ръководител на надзорния
екип ‐ лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от
ЗУТ:
c.
Квалификаци я
"Строителен
инженер", с образователна степен „Магистър“ в
някоя от следните специалности: ВиК, ХТС, ХМС,
или еквивалентна специалност;
k.
Опит: минимум 4 години в
областта на СН, с поне 3 г. опит в СН на обект/‐и
по ВиК мрежи или съоръжения, или
съоръжения за отпадъчни води, или други
съоръжения
на
хидротехническата

Не

Отнася се и за двете
обособени позиции ‐ ОП1 и
ОП2
1. Ръководител на екип – няма
достатъчно доказателства за
„минимум 5 (пет) години в
областта на строителните
надзори (СН), с поне 4 г. опит
в СН на обект/‐и по ВиК
мрежи или съоръжения, или
съоръжения за отпадъчни
води, или други съоръжения
на
хидротехническата
инфраструктура.“
2. Зам.ръководител на екип –
не са представени достатъчно
доказателства за „минимум 4
години в областта на СН, с
поне 3 г. опит в СН на обект/‐и
по
ВиК
мрежи
или
съоръжения, или съоръжения
за отпадъчни води, или други
съоръжения
на
хидротехническата
инфраструктура.“
3. Инженер по количествата
не представя достатъчно
доказателства за 4 години
опит
като
"инж.
по
количествата",
или
еквивалентна длъжност;
Коорд. по безопасност
4
и здраве ‐ няма достатъчно
доказателства за „минимум
4г.
опит
на
длъжност
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инфраструктура.
2.3
Инженер по качеството и съответствие
на материалите ‐ лицето да е от лиценза по
чл.166 ал.2 от ЗУТ:
s.
Квалификация "Строителен инженер"
или "Инженер‐химик", с образователна степен
„Магистър“.
t.
минимум 5 (пет) години опит в
строителна лаборатория, свързана с изпитания
при строителството на инфраструктурни обект/‐
и, и с мин. 4 г опит в областта на СН.
2.4

Инженер по количествата

координатор по безопасност и
здраве.
5. Инженер ВиК мрежи –
водопровод не представя
достатъчно доказателства за
опит: минимум 4г. опит в
строителен надзор на ВиК
мрежи или съоръжения.
6. Инженер ВиК мрежи –
канализация не представя
достатъчно доказателства за
опит: минимум 4г. опит в
строителен надзор на ВиК
мрежи или съоръжения.

u.
Строителна инженерна специалност с
образователна степен „Магистър“.
v.
Минимум 4 години опит като "инж. по
количествата", или еквивалентна длъжност ;
2.5
Координатор по безопасност и здраве
/КБЗ/ ‐ правоспособно лице (да притежава
съответното
Удостоверение
за
правоспособност) отговарящо на следните
условия:
ee.
Квалификация "Строителен инженер", с
образователна степен мин. „Бакалавър“, или по‐
висока.
ff.
минимум 4г. опит на длъжност
координатор по безопасност и здраве; да
притежава
валидно
удостоверение
за
координатор по безопасност и здраве съгласно
Наредба №2/2004 на МРРБ. Чуждестранните
лица могат да представят еквивалент на
изисквания документ‐в превод.
gg.
лицето КБЗ да е различно от лицата по
т.2.1 и т.2.2.

Само за об. поз. №2 допълнително, освен
гореизброените експерти, към надзорния екип
се изискват още и
2.6

Инженер ВиК мрежи ‐ водопровод

o.

Образователна

степен

"Магистър"

‐
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строителна инженерна специалност– ВиК.
p.
опит: минимум 4г. опит в строителен
надзор на ВиК мрежи или съоръжения.
2.7

Инженер ВиК мрежи ‐ канализация

o.
Образователна степен "Магистър"
строителна инженерна специалност– ВиК.

‐

p.
опит: минимум 4г. опит в строителен
надзор на ВиК мрежи или съоръжения.

2.8
Участникът по об. позиция №1
допълнително, освен основните изисквани
експерти по т.2.1‐т.2.5 от по‐горе от този раздел,
да има компетенции в оценяване на
съответствието по съответни специалности
/части/ на обект ПСОВ‐Белене. При сключване
на договор с Изпълнител на ПСОВ‐Белене,
оферирал, че ще изготвя изцяло нов
инвестиционен проект на ПСОВ, или ще
извършва актуализация /преработка/ на раб.
проекти по съответни част от проекта за ПСОВ
на Възложителя, Изпълнителя на ПСОВ, за
негова сметка, заплаща на Консултанта по об.
поз. №1, цената за оценка на съответствието, по
смисъла на разпоредбата на чл.142 от ЗУТ, и
съгласно специфичните клаузи на договора за
изграждане на ПСОВ и особените условия на
поръчката за избор на изпълнител на ПСОВ.
Консултантът по об. поз.1 осигурява технически
лица, посочени по‐долу, като с изключение на
"Еколога", лицата по съответните части, да
отговарят на изискванията на чл. 167, ал. 2, т. 3
от ЗУТ. Съставът по специалните части на ПСОВ,
да включва мин. по 1 от следните технически
лица:
•Архитект;
•Строителен
инженер‐
конструкции
‐
правоспособно физическо лице от списъка‐
неразделна част от лиценза по чл. 167 от ЗУТ,
отговарящо на условията на чл.142 ал.10 от ЗУТ
и притежаващо Удостоверение за упражняване
на технически контрол на част “Конструктивна”
на инвестиционните проекти или еквивалент;
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•Инженер топлотехника (ОВК);
•Машинен инженер;
•Електроинженер;
•Инженер КИП и А;
•Инженер ВиК мрежи и съоръжения;
•Инженер пречистване на отпадъчни води;
•Строителен инженер‐ пътно строителство;
•Експерт част "Пътна" ‐ временна организация
на движението;
•Инженер
по
паркоустрояване
ландшафтен архитект;

или

•Експерт по част "Пожарна безопасност";
•Експерт по част "Енергийна ефективност";
•Експерт по част "Вертикална планировка";
•Инженер‐геолог‐магистър–строителна
инженерна специалност или геология;
•Хидрогеолог;
•Геодезист ‐ експертът да притежава
удостоверение от АГКК за правоспособност за
извършване на дейности по кадастъра съгласно
чл. 12, ал. 1 от Наредба 3/16.02.2001 г. за водене
и съхраняване на регистъра на лицата,
правоспособни да извършват дейности по
кадастъра.
•Еколог ‐ лице с валиден лиценз от МОСВ по
компонент на околната среда "Води", или
"Биоразнообразие", или "Отпадъци", с опит
(участия) в изготвяне на доклади за ОВОС/
доклади по ЕО или ОС по смисъла на ЗООС;
За доказване на изискваните допълнителни
експерти, участниците могат да ползват
ресурсите и на други ФЛ или ЮЛ при
изпълнение на поръчката, при условие, че
докажат, че ще имат на свое разположение тези
ресурси,в съответствие с чл.51а от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, което не
е юридическо лице, изискванията по‐горе
трябва да бъдат изпълнени общо от
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обединението,
а
при
участие
на
подизпълнители изискването се прилага
съобразно вида и дела на участието им.
Всички експерти ‐ и основните и допълнително
изискваните, трябва да са независими и да се
гарантира липсата на конфликт на интереси
при изпълнение на възложените им
задължения.
ВАЖНО !!! Когато участникът подава оферта и
за двете обособени позиции на обществената
поръчка минималните изисквания за екипите
ескперти, посочени по‐горе се прилагат за
преценка съответствието с критериите за
подбор поотделно по всяка една обособена
позиция, определени от възложителя.
Участниците трябва да притежават валиден
Лиценз за извършване на дейностите, съгласно
Наредбата за условията и реда за издаване на
лицензи на консултанти за оценка на
съответствието на инвестиционните проекти
и/или упражняване на строителен надзор
(http://lex.bg/laws/ldoc/2135474098),
или
Удостоверение, издадено от Началника на ДНСК
съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, придружен от
поименния списък по образец (приложение №
2) на технически правоспособните физически
лица, чрез които се упражнява дейността.
Когато участникът е чуждестранно лице, се
представя копие от документ, удостоверяващ
регистрацията му в някой от професионалните
или търговски регистри на държавата, в която е
установен, или да представи декларация или
удостоверение за наличието на такава
регистрация от компетентните органи съгласно
националния му закон.

ДА

Всеки участник следва да има въведена система
за управление на качеството съгласно:

НЕ

‐ [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐нова версия за
внедрена система за управление на качество с
обхват на дейностите по предмета на поръчката
или еквивалентно;

За “ИСС КОНСУЛТ” ЕООД не е
представен сертификат по ISO
9001 или еквивалент.

В случай на участие на обединение/консорциум,
който не е регистриран като самостоятелно
юридическо лице, както и в случаите, когато се
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ползва подизпълнител, изискания сертификат се
представят за всеки един от членовете на
обединението/консорциума,
съобразно
разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението, както и
за подизпълнителите, пряко ангажирани с
упражняване на строителния надзор.
Участникът отговаря на поставените
минимални
изисквания
за
технически
възможности и квалификация
Участникът отговаря на всичките
поставените минимални изисквания
Документите на Плик 2 могат да бъдат
разгледани

Не

Не

Не

След извършване на тези действия, комисията продължи проверката за наличието и редовността на
представените документи в плик 1 на последната оферта.
Оферта № 12
УЧАСТНИК: Ди Ес Инвест НТСС ДЗЗД – ОП1, в състав: „НТСС‐Консултинженеринг“ ЕООД, ЕИК
131065424 „Инфрам“ АД вписано в Търговския регистър воден от Градски съд Прага, раздел В,
партида 4235 с ЕИК 250 70 282, „Ди Ес Инвест“ АД ЕИК 202682523 и „Инфрам“ ЕООД ЕИК 131127235
1. ВИД НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА
Офертата е представена в запечатан непрозрачен
плик, с ненарушена цялост и е коректно надписана
Офертата съдържа три отделни, непрозрачни плика
с ясно обозначение

ДА/

НЕ/

коментар

коментар

Да

Да

1. ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“
2. ПЛИК № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“
3. ПЛИК № 3 с надпис „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА“
Видът на офертата отговаря на
изискванията на Възложителя

Да
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2. ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐
НАЛИЧИЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ
ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ ‐
документите са представени в един оригинал и
едно копие на електронен носител
1) Списък по чл.56 ал.1 т.14 от ЗОП по образец
на
участника,
изчерпателно
изброяващ
документите, съдържащи се в офертата (плик 1,
плик 2 и плик 3), подписан от участника или
упълномощено лице ‐ в оригинал. Списъкът следва
да съдържа броя на документите, които са
представени
и вида им ‐ оригинал, копие,
заверено копие, нотариално заверено копие,
официален превод, превод, и т.н.
2) Регистрационни документи на участника ‐
юридическите лица и едноличните търговци
представят заверено "вярно с оригинала" копие на
документ за регистрация (БУЛСТАТ) или се посочва
единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл.
23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), а когато
участникът е физическо лице – копие от документ за
самоличност. Участници обединения‐когато са
създадени съгласно Закона за регистър БУЛСТАТ
преди подаване на офертата, представят заверено
копие от регистрацията си по БУЛСТАТ.

Да

Да

Да

Да

Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 24 ал.1 от
Правилника за прилагане на ЗОП, участниците ‐
юридически лица или еднолични търговци,
прилагат към офертата и удостоверение за актуално
състояние, издадено не по‐рано от 4 /четири/
месеца преди датата на подаване на офертата.
Чуждестранните юридически лица прилагат
еквивалентен документ (заверено копие) на
съдебен, административен или друг еквивалентен
орган от държавата, в която са установени (чл. 24 от
Правилника за прилагане на ЗОП), издадено не по‐
рано от 4 /четири/ месеца преди датата на
подаване на офертата, но с представянето му не
отпада задължението за представяне на документа
за регистрация, когато участникът е юридическо
лице или едноличен търговец. Документ по
предходното изречение не се изисква, ако
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участника е местно лице и е регистриран или
пререгистриран в Търговския регистър към
Агенция по вписванията. Представя се и заверено
копие на документ за регистрация по ДДС (в превод
а български‐когато е приложимо), или декларация
свободен текст (в превод а български‐когато е
приложимо), че участникът не е данъчно задължено
лице по ДДС.
Участник обединение/консорциум, което не е
юридическо лице, прилага (в плик №1) оригинал
или нотариално заверено копие на учредителен акт
(договор) за създаване на обединението, в превод
на български (когато е на език различен от
български).
3) Доказателства за изпълнение на минималните
икономическите и финансовите изисквания към
участника,
посочени
от
Възложителя
в
документацията за участие и съгласно обявлението
за поръчката;
3.1. Справка‐декларация по образец– Приложение
9 за оборота от услуги по чл.50 ал.1 т.3 ЗОП сходни с
предмета на поръчката за последните 3 (три)
приключили финансови години (2010, 2011 и 2012)
или в зависимост от датата, на която е учреден или
е започнал дейността си.

Да

Да

заверени копия от отчета за приходите и разходите
(ОПР) оформени съгласно Закона за счетоводството
и приложимите нормативни актове, когато
публикуването им се изисква от законодателството
на държавата, в която участникът е установен, за
последните три приключени финансови години
(2010, 2011 и 2012 г.), или в зависимост от датата, на
която предприятието или лицето е учредено или е
започнало дейността си според официалните си
счетоводни документи – за ЮЛ и ЕТ. Когато е
посочен Единен идентификационен код (ЕИК), не е
необходимо представянето на ОПР, в случай че за
последните три приключили финансови години
(2010, 2011 и 2012 г.) същите са обявени в
Търговския регистър при Агенцията по вписванията
и са публично достъпни и видими на адрес
http://www.brra.bg,
като в този случай, е
достатъчно подаване на декларация свободен
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текст, за наличието и достъпността им на сайта на
АВ.
Когато участникът е обединение, което не е
юридическо лице изискването за специализиран
оборот от услуги сходни с предмета на поръчката се
прилага за обединението като цяло, като образецът
на справка за специализирания оборот по чл.50 ал.1
т.3 от ЗОП – Приложение № 9, се попълва веднъж
сумарно за цялото обединение, а след това се
представя от онези членове, чрез които
обединението доказва съответствието си по това
изискване. Представя се и ОПР съгласно указанията,
но само от онези съдружници на обединението,
чрез които то доказва съответствието си с
критериите за подбор.
3.2. Копие от валидна застраховка по чл.171 от ЗУТ/,
придружена в Плик №1 от декларация от участника
в свободен текст, че ако бъде определен за
изпълнител, за целия срок на изпълнение на
договора ще осигури валидна застраховка по чл.171
ЗУТ, отговаряща на групата и категорията на
предмета на настоящата поръчка.
4) Доказателства за изпълнение на изисквания към
участника техническите възможности и/или
квалификация, посочени от Възложителя в
документацията за участие съгласно т.IІІ.
Минимални изисквания за технически възможности
и квалификация;
4.1. Списък на основните договори изпълнени
услуги през последните 3 години, по образец
(Приложение №10), придружен от препоръки за
добро изпълнение за всеки посочен договор. В
препоръките да фигурират информация като датата,
мястото на изпълнение и име на възложителя,
стойността на договора и телефон и адрес за
контакт,
както
и
дали
изпълнението
е
професионално и в съответствие с нормативните
изисквания и условията по съответния договор.
4.2. Списък‐декларация на експертите (съгласно
списъка на правоспособните ФЛ, част от лиценза по
чл. 167 от ЗУТ или в разширения списък). Към
декларацията‐списък следва да се приложат: списък

Да

Да

Да

Да
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на експертите по образец‐ приложение №11, които
ще осъществяват дейностите по оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти и/или
строителен надзор на строежите съгласно ЗУТ.
Експертите
представят
автобиография‐
по
приложение №12 (подписана от съответния
експерт), документ удостоверяващ завършено
образование , документ за професионална
квалификация, копие на други подходящи
документи, референции, препоръки от съответните
възложители и/или работодатели, доказващи
изискуемия професионален опит и опита в СН, или
еквивалентни
документи,
удостоверяващи
посочената в автобиографията информация. За
всички експерти, участникът предствя попълнени и
подписани от съответния експерт: декларация за
разположение и декларация по закона за защита на
личните данни.
ВАЖНО !!! Когато участникът подава оферта и за
двете обособени позиции на обществената поръчка
минималните изисквания за екипите ескперти,
посочени по‐горе се прилагат за преценка
съответствието с критериите за подбор поотделно
по всяка една обособена позиция, определени от
възложителя.
4.3. Заверено копие в плик №1 от Лиценз съгласно
Наредбата за условията и реда за издаване на
лицензи
на
консултанти
за
оценка
на
съответствието на инвестиц.проекти и/или упраж.
на СН или Удост‐е за извършване на дейности,
предмет на общ.поръчка с/но чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, с
мин. срок на валидност на документа‐валидността
на офертата, придружен и от поименния списък по
образец (приложение № 2) на технически
правоспособните физически лица, чрез които се
упражнява дейността. Когато участникът е
чуждестранно лице, се представя копие от
документ, удостоверяващ регистрацията му в някой
от професионалните или търговски регистри на
държавата, в която е установен, или да представи
декларация или удостоверение за наличието на
такава регистрация от компетентните органи
съгласно националния му закон.
4.4. Заверено копие от валиден към датата на

Да

Да
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отваряне на офертата сертификат за внедрена
система по [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐нова
версия или еквивалентно, или представяне на
еквивалентни мерки за осигуряване на качество, с
обхват на дейност, предмет на поръчката.
Сертификатите трябва да са издадени от
независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция "Българска служба за
акредитация" (http://www.nab‐bas.bg/bg/) или от
друг национален орган за акредитация, който е
страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на Европейската организация
за акредитация, за съответната област или да
отговарят на изискванията за признаване съгласно
чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация
на органи за оценяване на съответствието.
5) Декларации за липса на обстоятелствата по чл.
47, ал.1, т. 1 б. „а” до „д”, ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от
ЗОП и по чл.47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1,
т.2а(предложение първо), т.2(предложение първо),
т.3 и т.4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП – Приложения № 2 и №
3; Когато участник в процедурата е обединение,
което не е юридическо лице, декларациите се
представят от всяко физическо или юридическо
лице включено в обединението; Когато участникът
предвижда
участие
на
подизпълнители,
декларациите се представят за всеки от тях; Когато
деклараторът е чуждестранно лице, декларацията
се представя и в превод на български език.
6) Декларация за ползване на подизпълнители по
чл.56 ал.1 т.8 ЗОП – по приложение №4;

Да

Да

Няма да ползва подизпълнители

Декларацията по приложения образец към
документацията
за
участие
съдържа
наименованието на подизпълнителите, вида на
работите, които ще извършват и дела на тяхното
участие (процент от общата стойност и описание на
частта от предмета на поръчката, която ще бъде
изпълнена от подизпълнителя). Ако списъкът е по‐
дълъг, се изготвя приложение към образеца, в
който се попълват посочените данни за всички
подизпълнители и в образеца се записва «Съгласно
приложен списък». Декларацията се подписва от
лицето/лицата, които представляват участника.
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7) Декларация – съгласие за участие на
подизпълнител /когато се предвижда участие на
такъв/ – Приложение № 5 ‐ когато е приложимо.
Декларацията се подписва от управителя, съответно
от членовете на управителния орган на
подизпълнителя;
8) Документ за внесена/учредена гаранция за
участие в процедурата съгласно обявлението за
обществена поръчка и условията на документация
за участие – в оригинал /при ползване на банкова
гаранция същата следва да е съобразена съгласно
Приложение №6/;
9) Декларация за съгласие с
кореспонденция ‐Приложение № 20;

електронна

10)
Общо
предложение
за
участие
(административни сведения) – Приложение № 1;
11) Нотариално заверено пълномощно на лицето,
упълномощено да представлява участника в
процедурата (тогава, когато участника не се
представлява от лице/лица, които имат право на
това, съгласно информацията посочена по ЕИК в
Търговския регистър или в удостоверението за
актуално състояние, или по друг еквивалентен
документ за регистрация);
12) Декларация от членовете на обединението –
попълва се Приложение № 19.
13) Декларация за приемане на условията в проекта
на договора и специфичните му клаузи по чл. 56, ал.
1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 14;
14) Декларация за запознаване с мястото на
изпълнението и условията на откритата процедура –
Приложение № 15;
15). Декларации за разположението и ангажираност
на експертите и декларация по закона за защита на
личните данни ‐ Приложение № 13 и 13.1.

Да

Да

Да

Да
Да

Да
Да

Да

Да

Всички документи са налични и редовни
ОТГОВАРЯ ЛИ УЧАСТНИКЪТ НА ПОСТАВЕНИТЕ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КАКТО СЛЕДВА:
Икономически и финансови възможности
Когато Участникът в процедурата е обединение,
което не е юридическо лице, изискването се

ДА

НЕ ‐ КОМЕНТАР
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прилага за обединението/консорциума като цяло.
Участникът е реализирал кумулативно за
последните три приключили финансови години
(2010, 2011 и 2012 год.), или в зависимост от датата
на която са учредени или са започнали дейността
си, оборот от услуги с предмет, сходен на предмета
на поръчката, на стойност не по‐малко от 350 000
(триста и петдесет хиляди) лева без ДДС,
независимо за коя от позициите
се участва,
включително и ако се подава оферта за участие и по
двете обособени позиции.

Да

За „услуги с предмет, сходен на предмета на
поръчката” да се разбират услуги от дейности с
предмет:
‐ за обособена позиция №1 ‐ консултантски услуги
по
оценяване
на
съответствието
на
инвестиционните проекти и упражняване на
независим строителен надзор при изпълнение на
строителство.
Участникът попълва приложение №9 за оборота от
услуги по чл.50 ал.1 т.3 ЗОП сходни с предмета на
поръчката за последните 3 (три) приключили
финансови години (2010, 2011 и 2012) или в
зависимост от датата, на която е учреден или е
започнал дейността си.
Когато участникът е обединение, което не е
юридическо лице изискването за специлизиран
оборот от услуги сходни с предмета на поръчката се
прилага за обединението като цяло, като образецът
на справка за специализирания оборот по чл.50 ал.1
т.3 от ЗОП – Приложение № 9, се попълва веднъж
сумарно за цялото обединение, а след това се
представя от онези членове, чрез които
обединението доказва съответствието си по това
изискване. Представя се и ОПР съгласно указанията,
но само от онези съдружници на обединението,
чрез които то доказва съответствието си с
критериите за подбор.
Участникът да притежава валидна /действаща/
застраховка по чл. 171 от ЗУТ за:

Да

‐ по обособена позиция №1‐ професионална
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отговорност по смисъла на чл.171 от ЗУТ, за
консултант, извършващ оценка за съответствието на
инвестиционните проекти и независим строителен
надзор.
Участникът
отговаря
на
поставените
минимални изисквания за икономически и
финансови възможности

Да

Технически възможности и/или квалификация
Участникът да разполага с експертен екип за
изпълнение на услугата за всяка от об. позиции
поотделно (два отделни екипа ‐ ако се подава
оферта и за двете позиции), както следва:
За обособена позиция 1:
2.1 Ръководител на надзорния екип ‐ лицето
да е от лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ:
e.
Квалификация
"Строителен
инженер", с образователна степен „Магистър“ в
някоя от следните специалности: ВиК, ХТС, ХМС, или
еквивалентна специалност;

Инженер по качеството и
съответствие на материалите –
не представя доказателства за
наличие на „минимум 5 (пет)
години опит в строителна
лаборатория,
свързана
с
изпитания
при
строителството
на
инфраструктурни обект/‐и, и с
мин. 4 г опит в областта на
СН.“

f.
Опит: минимум 5 (пет) години в
областта на строителните надзори (СН), с поне 4 г.
опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води,
или други съоръжения на хидротехническата
инфраструктура.
2.2
Заместник ръководител на надзорния екип
‐ лицето да е от лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ:
d.
Квалификация
"Строителен
инженер", с образователна степен „Магистър“ в
някоя от следните специалности: ВиК, ХТС, ХМС, или
еквивалентна специалност;
l.
Опит: минимум 4 години в областта
на СН, с поне 3 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК
мрежи или съоръжения, или съоръжения за
отпадъчни води, или други съоръжения на
хидротехническата инфраструктура.
2.3
Инженер по качеството и съответствие на
материалите ‐ лицето да е от лиценза по чл.166
ал.2 от ЗУТ:
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u.
Квалификация "Строителен инженер" или
"Инженер‐химик",
с
образователна
степен
„Магистър“.
v.
минимум 5 (пет) години опит в строителна
лаборатория,
свързана
с
изпитания
при
строителството на инфраструктурни обект/‐и, и с
мин. 4 г опит в областта на СН.
2.4

Инженер по количествата

w.
Строителна инженерна специалност
образователна степен „Магистър“.

с

x.
Минимум 4 години опит като "инж. по
количествата", или еквивалентна длъжност ;
2.5
Координатор по безопасност и здраве /КБЗ/
‐ правоспособно лице (да притежава съответното
Удостоверение за правоспособност) отговарящо на
следните условия:
hh.
Квалификация "Строителен инженер", с
образователна степен мин. „Бакалавър“, или по‐
висока.
ii.
минимум 4г. опит на длъжност координатор
по безопасност и здраве; да притежава валидно
удостоверение за координатор по безопасност и
здраве съгласно Наредба №2/2004 на МРРБ.
Чуждестранните лица могат да представят
еквивалент на изисквания документ‐в превод.
jj.
лицето КБЗ да е различно от лицата по т.2.1 и
т.2.2.

2.8
Участникът
по
об.
позиция
№1
допълнително, освен основните изисквани експерти
по т.2.1‐т.2.5 от по‐горе от този раздел, да има
компетенции в оценяване на съответствието по
съответни специалности /части/ на обект ПСОВ‐
Белене. При сключване на договор с Изпълнител на
ПСОВ‐Белене, оферирал, че ще изготвя изцяло нов
инвестиционен проект на ПСОВ, или ще извършва
актуализация /преработка/ на раб. проекти по
съответни част от проекта за ПСОВ на Възложителя,
Изпълнителя на ПСОВ, за негова сметка, заплаща на
Консултанта по об. поз. №1, цената за оценка на
съответствието, по смисъла на разпоредбата на
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чл.142 от ЗУТ, и съгласно специфичните клаузи на
договора за изграждане на ПСОВ и особените
условия на поръчката за избор на изпълнител на
ПСОВ.
Консултантът по об. поз.1 осигурява технически
лица, посочени по‐долу, като с изключение на
"Еколога", лицата по съответните части, да
отговарят на изискванията на чл. 167, ал. 2, т. 3 от
ЗУТ. Съставът по специалните части на ПСОВ, да
включва мин. по 1 от следните технически лица:
•Архитект;
•Строителен
инженер‐
конструкции
‐
правоспособно физическо лице от списъка‐
неразделна част от лиценза по чл. 167 от ЗУТ,
отговарящо на условията на чл.142 ал.10 от ЗУТ и
притежаващо Удостоверение за упражняване на
технически контрол на част “Конструктивна” на
инвестиционните проекти или еквивалент;
•Инженер топлотехника (ОВК);
•Машинен инженер;
•Електроинженер;
•Инженер КИП и А;
•Инженер ВиК мрежи и съоръжения;
•Инженер пречистване на отпадъчни води;
•Строителен инженер‐ пътно строителство;
•Експерт част "Пътна" ‐ временна организация на
движението;
•Инженер по паркоустрояване или ландшафтен
архитект;
•Експерт по част "Пожарна безопасност";
•Експерт по част "Енергийна ефективност";
•Експерт по част "Вертикална планировка";
•Инженер‐геолог‐магистър–строителна инженерна
специалност или геология;
•Хидрогеолог;
•Геодезист
‐
експертът
да
притежава
удостоверение от АГКК за правоспособност за
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извършване на дейности по кадастъра съгласно чл.
12, ал. 1 от Наредба 3/16.02.2001 г. за водене и
съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни
да извършват дейности по кадастъра.
•Еколог ‐ лице с валиден лиценз от МОСВ по
компонент на околната среда "Води", или
"Биоразнообразие", или "Отпадъци", с опит
(участия) в изготвяне на доклади за ОВОС/ доклади
по ЕО или ОС по смисъла на ЗООС;
За доказване на изискваните допълнителни
експерти, участниците могат да ползват ресурсите и
на други ФЛ или ЮЛ при изпълнение на поръчката,
при условие, че докажат, че ще имат на свое
разположение тези ресурси,в съответствие с чл.51а
от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, което не е
юридическо лице, изискванията по‐горе трябва да
бъдат изпълнени общо от обединението, а при
участие на подизпълнители изискването се прилага
съобразно вида и дела на участието им.
Всички експерти ‐ и основните и допълнително
изискваните, трябва да са независими и да се
гарантира липсата на конфликт на интереси при
изпълнение на възложените им задължения.
ВАЖНО !!! Когато участникът подава оферта и за
двете обособени позиции на обществената
поръчка минималните изисквания за екипите
ескперти, посочени по‐горе се прилагат за
преценка съответствието с критериите за подбор
поотделно по всяка една обособена позиция,
определени от възложителя.
Участниците трябва да притежават валиден Лиценз
за извършване на дейностите, съгласно Наредбата
за условията и реда за издаване на лицензи на
консултанти за оценка на съответствието на
инвестиционните проекти и/или упражняване на
строителен
надзор
(http://lex.bg/laws/ldoc/2135474098),
или
Удостоверение, издадено от Началника на ДНСК
съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ, придружен от
поименния списък по образец (приложение № 2) на
технически правоспособните физически лица, чрез
които се упражнява дейността. Когато участникът е

Да
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чуждестранно лице, се представя копие от
документ, удостоверяващ регистрацията му в някой
от професионалните или търговски регистри на
държавата, в която е установен, или да представи
декларация или удостоверение за наличието на
такава регистрация от компетентните органи
съгласно националния му закон.
Всеки участник следва да има въведена система за
управление на качеството съгласно:

Да

‐ [BDS EN] ISO 9001:2008, или по‐нова версия за
внедрена система за управление на качество с
обхват на дейностите по предмета на поръчката или
еквивалентно;
В случай на участие на обединение/консорциум,
който не е регистриран като самостоятелно
юридическо лице, както и в случаите, когато се
ползва подизпълнител, изискания сертификат се
представят за всеки един от членовете на
обединението/консорциума,
съобразно
разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в договора
за създаване на обединението, както и за
подизпълнителите,
пряко
ангажирани
с
упражняване на строителния надзор.
Участникът
отговаря
на
минимални
изисквания
за
възможности и квалификация

поставените
технически

Участникът отговаря на всичките поставените
минимални изисквания
Документите на Плик 2 могат да бъдат
разгледани

Не

Не

Не

Констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик №1
са следните:
Оферта №1, Вх. № 13‐00/1/03.01.2014 г., 11.44ч.
УЧАСТНИК: Белене Консулт ДЗЗД – ОП2
Липсващи документи: няма
138

Нередовности: няма
Изискуеми документи: няма
Оферта №2, Вх. № 13‐00/2/06.01.2014 г., 11.21 ч.
УЧАСТНИК: Консорциум ДЗЗД „ММЛ‐ТК“ ‐ ОП1 и ОП2
Липсващи документи (отнасят се само плик №1 за об. позиция №2):
1.
Ръководителят на надзорния екип не представя доказателства за минимум 5 (пет)
години в областта на строителните надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи
или съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на
хидротехническата инфраструктура.
2.
Инженерът по количества не представя доказателства за „Минимум 4 години
опит като "инж. по количествата", или еквивалентна длъжност“.
Изискуеми документи (отнасят се само плик №1 за об. позиция №2):
1.
Ръководителят на надзорния екип ‐ доказателства за минимум 5 (пет) години в
областта на строителните надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на хидротехническата
инфраструктура.
2.
Инженерът по количества ‐ доказателства за „Минимум 4 години опит като "инж.
по количествата", или еквивалентна длъжност.
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата
на получаване на настоящия протокол. Съгласно чл.68, ал. 9 от ЗОП участникът няма право да
представя други документи, освен посочените в настоящия протокол.
Оферта №3, Вх. № 13‐00/3/06.01.2014 г., 11.21ч.
УЧАСТНИК: „Риск Инженеринг“ АД ‐ ОП2
Липсващи документи:
1.
Ръководителят на надзорния екип не представя доказателства за „минимум 5
(пет) години в областта на строителните надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК
мрежи или съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на
хидротехническата инфраструктура;
2.
Инженер ВиК мрежи – водопровод, не представя доказателства за „минимум 4г.
опит в строителен надзор на ВиК мрежи или съоръжения;
3.
Инженер ВиК мрежи – канализация, не представя доказателства за „минимум 4г.
опит в строителен надзор на ВиК мрежи или съоръжения.
Изискуеми документи:
1.
Ръководителят на надзорния екип ‐ доказателства за „минимум 5 (пет) години в
областта на строителните надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
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съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на хидротехническата
инфраструктура;
2.
Инженер ВиК мрежи – водопровод ‐ доказателства за „минимум 4г. опит в
строителен надзор на ВиК мрежи или съоръжения;
3.
Инженер ВиК мрежи – канализация ‐ доказателства за „минимум 4г. опит в
строителен надзор на ВиК мрежи или съоръжения.
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата
на получаване на настоящия протокол. Съгласно чл.68, ал. 9 от ЗОП участникът няма право да
представя други документи, освен посочените в настоящия протокол.
Оферта №4, Вх. № 13‐00/4/08.01.2014 г., 13.34ч.
УЧАСТНИК: Обединение „Интер Строл Консулт“ ‐ ОП2
Липсващи документи: няма.
Нередовности:
Инженерът по качеството и съответствие на материалите – инж. Спас Крумов, не е „лице
от лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ“, съгласно изискванията на Възложителя.
Изискуеми документи:
Доказателство, че Инженерът по качеството и съответствие на материалите е „лице от
лиценза по чл.166 ал.2 от ЗУТ“.
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата
на получаване на настоящия протокол. Съгласно чл.68, ал. 9 от ЗОП участникът няма право да
представя други документи, освен посочените в настоящия протокол.
Оферта №5, Вх. № 13‐00/7/10.01.2014 г., 11.41 ч.
УЧАСТНИК: ДЗЗД Белене Еко – ОП1 и ОП2
Липсващи документи: няма
Нередовности: няма
Изискуеми документи: няма
Оферта №6, Вх. № 13‐00/8/13.01.2014 г., 09.55 ч.
УЧАСТНИК: Обединение „Микс Груп“ – ОП1
Липсващи документи:
1.
Ръководителят на надзорния екип не представя доказателства за „поне 4 г. опит в
СН на обект/‐и по ВиК мрежи или съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други
съоръжения на хидротехническата инфраструктура;
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2.
Заместник ръководител на надзорния екип не е „лице от лиценза по чл.166 ал.2
от ЗУТ“, а също така не представя доказателства за „поне 3 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК
мрежи или съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на
хидротехническата инфраструктура.“
Изискуеми документи:
1.
Ръководителят на надзорния екип ‐ доказателства за „поне 4 г. опит в СН на
обект/‐и по ВиК мрежи или съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други
съоръжения на хидротехническата инфраструктура“;
2.
Заместник ръководител на надзорния екип ‐ доказателства, че е „лице от лиценза
по чл.166 ал.2 от ЗУТ“, а също така доказателства за „поне 3 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК
мрежи или съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на
хидротехническата инфраструктура.“
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата
на получаване на настоящия протокол. Съгласно чл.68, ал. 9 от ЗОП участникът няма право да
представя други документи, освен посочените в настоящия протокол.
Оферта №7, Вх. № 13‐00/9/13.01.2014 г., 09.59 ч.
УЧАСТНИК: „Ен Ар Консулт“ ЕООД – ОП 1
Липсващи документи:
Предложеният експерт Еколог – не доказва опит (участия) в изготвяне на доклади за
ОВОС/ доклади по ЕО или ОС по смисъла на ЗООС;

Изискуеми документи:
Предлагания Експерт ‐ Еколог – доказателства за опит (участия) в изготвяне на доклади
за ОВОС/ доклади по ЕО или ОС по смисъла на ЗООС;
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата
на получаване на настоящия протокол. Съгласно чл.68, ал. 9 от ЗОП участникът няма право да
представя други документи, освен посочените в настоящия протокол.
Оферта №8, Вх. № 13‐00/10/13.01.2014 г., 10.18 ч.
УЧАСТНИК: Обединение „Пътконсулт 2000‐ЕСМ“ – ОП1
Липсващи документи:
1.
Липсва Приложение № 9 за специализиран оборот от услуги сходни с предмета
на поръчката за обединението като цяло;
2.
Липсва декларация от участника в свободен текст, че ако бъде определен за
изпълнител, за целия срок на изпълнение на договора ще осигури валидна застраховка по
чл.171 ЗУТ, отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка.
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3.
По отношение на предложения ръководител на надзорния екип не са приложени
достатъчно доказателства за наличие на „минимум 5 (пет) години в областта на
строителните надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или съоръжения,
или съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на хидротехническата
инфраструктура.“
4.
По отношение на предложения зам. ръководител на надзорния екип – не са
представени достатъчно доказателства за наличие на „минимум 4 години в областта на СН, с
поне 3 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или съоръжения, или съоръжения за отпадъчни
води, или други съоръжения на хидротехническата инфраструктура.“
5.
Предложеният експерт Еколог – не доказва опит (участия) в изготвяне на доклади
за ОВОС/ доклади по ЕО или ОС по смисъла на ЗООС;
Изискуеми документи:
1.
Приложение № 9 за специализиран оборот от услуги сходни с предмета на
поръчката за обединението като цяло;
2.
Декларация от участника в свободен текст, че ако бъде определен за изпълнител,
за целия срок на изпълнение на договора ще осигури валидна застраховка по чл.171 ЗУТ,
отговаряща на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка.
3.
По отношение на предложения ръководител на надзорния екип ‐ доказателства
за наличие на „минимум 5 (пет) години в областта на строителните надзори (СН), с поне 4 г.
опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или
други съоръжения на хидротехническата инфраструктура.
4.
По отношение на предложения зам. ръководител на надзорния екип –
доказателства за наличие на „минимум 4 години в областта на СН, с поне 3 г. опит в СН на
обект/‐и по ВиК мрежи или съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други
съоръжения на хидротехническата инфраструктура.
5.
За предлагания Експерт ‐ Еколог – доказателства за опит (участия) в изготвяне на
доклади за ОВОС/ доклади по ЕО или ОС по смисъла на ЗООС;
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата
на получаване на настоящия протокол. Съгласно чл.68, ал. 9 от ЗОП участникът няма право да
представя други документи, освен посочените в настоящия протокол.
Оферта №9, Вх. № 13‐00/11/13.01.2014 г., 10.24 ч.
УЧАСТНИК: „Пътконсулт 2000“ ЕООД – ОП2
Липсващи документи:
1. Ръководител на екип – няма достатъчно доказателства за „минимум 5 (пет) години в
областта на строителните надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на хидротехническата
инфраструктура.
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2. Зам.ръководител на екип – не са представени достатъчно доказателства за „минимум
4 години в областта на СН, с поне 3 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или съоръжения, или
съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на хидротехническата инфраструктура.
3. Коорд. по безопасност и здраве ‐ няма достатъчно доказателства за „минимум 4г. опит
на длъжност координатор по безопасност и здраве.
4. За Инженер ВиК канализация – няма достатъчно доказателства за „минимум 4г. опит в
строителен надзор на ВиК мрежи или съоръжения“.
Изискуеми документи:
1. Ръководител на екип – доказателства за „минимум 5 (пет) години в областта на
строителните надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или съоръжения,
или съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на хидротехническата
инфраструктура.“
2. Зам.ръководител на екип – доказателства за „минимум 4 години в областта на СН, с
поне 3 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или съоръжения, или съоръжения за отпадъчни
води, или други съоръжения на хидротехническата инфраструктура.“
3. Коорд. по безопасност и здраве ‐ доказателства за „минимум 4г. опит на длъжност
координатор по безопасност и здраве.
4. За Инженер ВиК канализация – доказателства за „минимум 4г. опит в строителен
надзор на ВиК мрежи или съоръжения“.
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата
на получаване на настоящия протокол. Съгласно чл.68, ал. 9 от ЗОП участникът няма право да
представя други документи, освен посочените в настоящия протокол.
Оферта №10, Вх. № 13‐00/12/13.01.2014 г., 10.28 ч.
УЧАСТНИК: „Кимтекс ЛС“ ООД – ОП2
Липсващи документи:
1. Ръководител на екип – няма достатъчно доказателства за „минимум 5 (пет) години в
областта на строителните надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на хидротехническата
инфраструктура.“
2. Зам.ръководител на екип – не са представени достатъчно доказателства за „минимум
4 години в областта на СН, с поне 3 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или съоръжения, или
съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на хидротехническата инфраструктура.“
3. Коорд. по безопасност и здраве ‐ няма достатъчно доказателства за „минимум 4г. опит
на длъжност координатор по безопасност и здраве.
Изискуеми документи:
1. Ръководител на екип – доказателства за „минимум 5 (пет) години в областта на
строителните надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или съоръжения,
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или съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на хидротехническата
инфраструктура.“
2. Зам.ръководител на екип – доказателства за „минимум 4 години в областта на СН, с
поне 3 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или съоръжения, или съоръжения за отпадъчни
води, или други съоръжения на хидротехническата инфраструктура.“
3. Коорд. по безопасност и здраве ‐ доказателства за „минимум 4г. опит на длъжност
координатор по безопасност и здраве.
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата
на получаване на настоящия протокол. Съгласно чл.68, ал. 9 от ЗОП участникът няма право да
представя други документи, освен посочените в настоящия протокол.
Оферта №11, Вх. № 13‐00/13/13.01.2014 г., 11.29 ч.– ОП1 и ОП2
УЧАСТНИК: „Ероу Арка Консулт“ ДЗЗД
Липсващи документи ( и по двете обособени позиции ‐ ОП1 и ОП2):
1. Застраховките за професионална отговорност на “ИСС КОНСУЛТ” ЕООД е за обекти от
III до V категория, а обектът е II категория (цит. от обявлението ‐ виж):
"Обект ПСОВ‐Белене е IV група строеж, II‐ра категория по Правилника за вписване и
водене на регистъра на ЦПРС и по чл.137 ал.1 т.2 буква "б" от ЗУТ.
Обект "ВиК мрежа‐Белене" е строеж IV гр., I‐ва и II‐ра категория по ПРВВЦПРС и по чл.
137, ал. 1, т. 2 буква "б" от ЗУТ."
2. “ИСС КОНСУЛТ” ЕООД не представя доказателства за наличие на въведена система за
управление на качеството съгласно: [BDS EN] ISO 9001:2008;
3.
Ръководителите на екипи – нямат достатъчно доказателства за „минимум 5 (пет)
години в областта на строителните надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи
или съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на
хидротехническата инфраструктура.“
4.
Зам.ръководителите на екипи – не са представени достатъчно доказателства за
„минимум 4 години в областта на СН, с поне 3 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на хидротехническата
инфраструктура.“
5.
Инженерите по количествата не представя достатъчно доказателства за 4 години
опит като "инж. по количествата", или еквивалентна длъжност;
6. Координаторите по безопасност и здраве ‐ нямат достатъчно доказателства за
„минимум 4г. опит на длъжност координатор по безопасност и здраве.
7.
Инженерите ВиК мрежи – водопровод не представя достатъчно доказателства за
опит: минимум 4г. опит в строителен надзор на ВиК мрежи или съоръжения.
8.
Инженерите ВиК мрежи – канализация не представя достатъчно доказателства за
опит: минимум 4г. опит в строителен надзор на ВиК мрежи или съоръжения.
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Нередовности ( и по двете обособени позиции ‐ ОП1 и ОП2):
Референциите на “Арка консулт ЕООД” нямат посочена стойност (стр. 70‐74);
Изискуеми документи (по двете обособени позиции ‐ ОП1 и ОП2):
1.
Застраховки за професионална отговорност на “ИСС
съответстващ на категорията обекта, по съответната обособена позиция.

КОНСУЛТ”

ЕООД

2.
“ИСС КОНСУЛТ” ЕООД ‐ доказателства за наличие на въведена система за
управление на качеството съгласно: [BDS EN] ISO 9001:2008 за управление на качество, с обхват
на дейностите по предмета на поръчката или еквививалент.
3.
За ръководителя на екип (предложен за всяка от позициите) – доказателства за
„минимум 5 (пет) години в областта на строителните надзори (СН), с поне 4 г. опит в СН на
обект/‐и по ВиК мрежи или съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други
съоръжения на хидротехническата инфраструктура.“
4.
За зам.‐ръководителя на екип (предложен за всяка от позициите) – доказателства
за „минимум 4 години в областта на СН, с поне 3 г. опит в СН на обект/‐и по ВиК мрежи или
съоръжения, или съоръжения за отпадъчни води, или други съоръжения на хидротехническата
инфраструктура.“
5.
За инженера по количествата (предложен за всяка от позициите) ‐ доказателства
за 4 години опит като "инж. по количествата", или еквивалентна длъжност;
6.
За координатор по безопасност и здраве (предложен за всяка от позициите) ‐
доказателства за „минимум 4г. опит на длъжност координатор по безопасност и здраве.
7.
За инженера ВиК мрежи– водопровод (предложен за всяка от позициите) ‐
доказателства за опит: минимум 4г. опит в строителен надзор на ВиК мрежи или съоръжения.
8.
За инженера ВиК мрежи – канализация (предложен за всяка от позициите) ‐
доказателства за опит: минимум 4г. опит в строителен надзор на ВиК мрежи или съоръжения.
Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата
на получаване на настоящия протокол. Съгласно чл.68, ал. 9 от ЗОП участникът няма право да
представя други документи, освен посочените в настоящия протокол.
Оферта №12, Вх. № 13‐00/15/13.01.2014 г., 15.32 ч.
УЧАСТНИК: Ди Ес Инвест НТСС ДЗЗД – ОП1
Липсващи документи:
Инженер по качеството и съответствие на материалите – не представя доказателства за
наличие на „минимум 5 (пет) години опит в строителна лаборатория, свързана с изпитания при
строителството на инфраструктурни обект/‐и, и с мин. 4 г опит в областта на СН.“
Изискуеми документи:
За Инженера по качеството и съответствие на материалите – доказателства за наличие
на „минимум 5 (пет) години опит в строителна лаборатория, свързана с изпитания при
строителството на инфраструктурни обект/‐и, и с мин. 4 г опит в областта на СН.“
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Срок за представяне на изискуемите документи: 5 (пет) работни дни, считано от датата
на получаване на настоящия протокол. Съгласно чл.68, ал. 9 от ЗОП участникът няма право да
представя други документи, освен посочените в настоящия протокол.
Документите следва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик с надпис:
„ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ПЛИК №1 ОФЕРТА ВХ.№……, съгласно
протокол №1 на комисия от 14.02.2014 г.“. Посочва се наименованието на поръчката, участник,
лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Документите са
представят в Община Белене, етаж последен, стая №22 – гр. Белене, 5930, обл. Плевен, ул.
„България” № 35, всеки работен ден, в работно време, от 08:00 до 17:00 от участника или
упълномощен негов представител лично или по пощата с обратна разписка, или чрез куриерска
служба, придружени от „Списък допълнително представените документи“, който следва да
бъде подписан от участника и да бъде заведен в деловодната система на възложителя със
същият входящ номер. Всяка страница от допълнително представените документи се
номерира, подписва и подпечатва със свеж печат. Не са подписват и подпечатват документи
представени в оригинал, или нотариално заверени копия от тях.
Настоящият протокол е съставен на 12.02.2014 г. в 11:00 часа и следва да бъде изпратен
до всички участници в срок до 17:00 часа на 14.02.2014 г.
Председател: Цветомир Цветанов ……/П/………
Членове:
Жулиета Господинова

Инж. Христина
Иванова‐Мънева

Ирина Чоранова

Христо Стоев

…/П/…

…/П/….

……/П/…..

………/П/…...
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