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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 1 000 е.ж.” 
 

0 

 
Европейски съюз 
Кохезионен фонд 

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

 

П Р О Т О К О Л   № 1 

от дейността на комисия назначена със Заповед № 882/24.09.2013 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 изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет строително‐

монтажни работи по „Частично изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на 
съществуващата водоснабдителна мрежа на град Белене” с финансиране по Оперативна 

програма "Околна среда" 2007‐2013 
 

открита с Решение №694/26.07.2013 г. 
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Христо  Димитров  Стоев  –  правоспособен  юрист,  вписан  в  публичния 
списък на АОП по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП под № ВЕ‐2118/26.04.2011 г.; 

И 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Роман  Иванов  Воински  –  правоспособен  юрист,  вписан  в  публичния  списък  на 
АОП по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП под № ВЕ‐2183/06.06.2011 г.; 

2. Жулиета Страшимирова Господинова – строителен техник „Водно 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. Невянка Илиева Минкова – строителен инженер ВиК; 
4. Инж. Христина Иванова Мънева – главен инженер на Община Белене; 
5. Лидия  Иванова  Врайкова  –  главен  специалист  „Инвестиционна  дейност  и 

строителен контрол“ в Община Белене; 
6. Мая Здравкова Терзиева – главен счетоводител на Община Белене; 
7. Цветомир  Николаев  Цветанов  –  главен  експерт  „Икономическо  развитие  и 

обществени поръчки“ в Община Белене; 
8. Инж. Пламен Славчев Петров – гл. експерт „Инвестиционна дейност и строителен 

контрол“ в Община Белене; 
 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1. Стефка  Кънева  Иванова  –  ст.специалист  „Градоустройство  и  техническо 
обслужване на населението“ в Община Белене; 

2. Виолета  Красимирова  Динова  –  мл.  Експерт  „Икономическо  развитие  и 
обществени поръчки“ в Община Белене; 

3. Преслава  Петрова  Петрова  –  технически  сътрудник  в  екипа  на  проект  с  рег. № 
DIR‐51011116‐70‐154.  

 



  На  24.09.2013  г.  в  13:00  часа  комисията  се  събра  в  пълен  състав  на  предварително 
заседание  за  запознаване  с  условията  на  процедурата.  Поради  отпуск  основния  член  на 
комисията  Инж.  Христина  Иванова‐Мънева  е  заместена  от  лице  от  резервния  състав  Стефка 
Иванова. 
 
  На  24.09.2013  г.  в  13:30  часа  комисията  пристъпи  към  работа  по  публичната  част  от 
заседанието и извършване на действията по смисъла на чл.68 ал. 6 от ЗОП. 
  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  не  присъстваха  участници  или  техни 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване или юридически 
лица с нестопанска цел. 
  На  заседанието  присъства  г‐н  Радко  Багдасаров,  експерт  "Проекти  и  мониторинг"  , 
представител на фонд "ФЛАГ" ЕАД.  

 
За участие в процедурата са постъпили следните оферти: 
 

   

№  по ред   
Вх. № 

 
Дата 

 
час 

Фирма Управител/упълномощено лице  
 
 

1.  26‐00/693  23.09.2013 г.  13.29 „Автомагистрали – Черно море“ АД, гр. Шумен

2.  13‐00/66  23.09.2013 г.  15.58 „Екип Белене“ ДЗЗД , гр. София 

Работата на комисията премина в следния ред за всяка оферта: 

1. Извършване  на  проверка  за  целостта  на  представената  оферта  и  отварянето  й  по 
реда на постъпване. 

2. Извършване на проверка за наличие на три отделни запечатани плика.   
3. Подписване  на  плик №3  най‐малко  от  трима  от  членовете  на  комисията.  Поради 

липса на представители на участниците, плик 3 не бяха предлагани за подписване от 
тяхна страна. 

Поради 
липса на представители на участниците, плик 3 не бяха предлагани за подписване от 

2 
 

тяхна страна.
4. Отваряне на плик №2 и подписване на всички документи,  съдържащи се в него, от 

трима от  членовете  на  комисията.  Поради  липса  на  представители на  участниците, 
съдържанието на плик 2 не беше предложено и за подписване от тяхна страна. 

Поради  липса  на  представители на  участниците, 
съдържанието на плик 2 не беше предложено и за подписване от тяхна страна.

5. Отваряне  на  плик  №1  и  оповестяване  на  документите,  съдържащи  се  в  него,  от 
председателя на комисията г‐н Христо Стоев.  

След извършването на тези действия, в 14:30 часа председателят на комисията обяви, че 
закрива публичната част от заседанието на комисията.  

Всички  ценови  оферти  бяха  заключени  в  метален  шкаф.  В  14:35  часа  беше  обявена 
почивка, като следващото заседание на комисията бе насрочено за  15:00 часа. 

На  24.09.2013  г.  в  15:00  часа  комисията  се  събра  в  пълен  състав  и  продължи  своята 
работа при закрити врата с проверка за наличието и редовността на представените документи в 
плик 1 на получените оферти. 

Резултатите от извършената проверка са както следва: 
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Оферта № 1 

Вх. № 26‐00/693 от 23.09.2013 г., 13.29 ч.  

УЧАСТНИК: „Автомагистрали – Черно море“ АД, гр. Шумен, ЕИК  127001597 

1. ВИД НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОФЕРТА 
ДА/ 

коментар

НЕ/ 

коментар 

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 

Да    

2.  ПЛИК  №  1  „ДОКУМЕНТИ  ЗА  ПОДБОР“    ‐ 
НАЛИЧИЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ 

Да    

ПЛИК  №  1  с  надпис  „ДОКУМЕНТИ  ЗА 
ПОДБОР“    ‐  документите  са  представени    в 
един оригинал и едно копие на електронен 
носител 

Да    

1)   Подробен   списък   по   чл.56   ал.1    т.14   от  
ЗОП  по  образец  на  участника, изчерпателно 
изброяващ  документите,  съдържащи  се  в 
офертата,  подписан  от  участника  или 
упълномощено  лице.  Списъкът  следва  да 
съдържа  броя  на  документите,  които  са 
представени   и  номерата  на  страницата/ите,  
на    която/ито    се    намират    и    вида    им    ‐ 
оригинал, копие, заверено копие, нотариално 
заверено копие, официален превод, превод, и 
т.н. 

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 

Да    
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Оферта № 1 

Вх. № 26‐00/693 от 23.09.2013 г., 13.29 ч.  

УЧАСТНИК: „Автомагистрали – Черно море“ АД, гр. Шумен, ЕИК  127001597 

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. 

3)  Доказателства  за  изпълнение  на 
минималните икономическите и финансовите 
изисквания  към  участника,  посочени  от 
Възложителя  в  настоящата  документация  и 
съгласно  т.ІI.  Минимални  изисквания  за 
икономическото  и  финансово  състояние  на 
участниците  ‐  попълнено  Приложение  №9, 
справка  на  строителното  предприятие  за 
видовете  строителство  или  декларация  че  са 
публикувани на сайта на Търговския регистър, 
застраховки   по   чл.171   от   ЗУТ,   декларации  
за    представяне    на    допълнителни 
застраховки при сключване на договор. 

Да    

3.1.  Участникът  представя  заверени  копия  на 
справка  за  приходите  на  строителните 
предприятия  по  видове  строителство,  като 
съставна  част  от  годишния финансов  отчет  за 
всяка от предходните три години 2010 г., 2011 
г.  и 2012  г.  (в  зависимост  от  датата,  на  която 
предприятието  или  лицето  е  учредено  или  е 
започнало  дейността  си)  –  за  ЮЛ  и  ЕТ,  или 
декларация  свободен  текст,  че  същите  са 
обявени в Търговския регистър при Агенцията 
по        вписванията        и        са        публично  
достъпни        и        видими        на  адрес 
http://www.brra.bg, когато е посочен ЕИК.  

Да    

3.2. Заверени  "Вярно  с  оригинала"  копия  от  
застраховка    „Професионална  отговорност” 
съгласно  чл.  171  от  ЗУТ  или  еквивалентна  за 
чуждестранни  участници,  като 
професионалната  дейност  /като  обект/  от 
застрахователните  полици  трябва  да 
съответства  на  предмета  на  поръчката  и  със 
срок на валидност, за етапа на участие, не по‐

Да    
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Оферта № 1 

Вх. № 26‐00/693 от 23.09.2013 г., 13.29 ч.  

УЧАСТНИК: „Автомагистрали – Черно море“ АД, гр. Шумен, ЕИК  127001597 

малко  от  200  календарни  дни  след  крайния 
срок за подаване на офертите. 

3.3.  Декларация‐свободен  текст,  че  ще 
осигури финансови ресурси и/или кредитната 
линия  към  момента  на  сключване  на 
договора. 

Да    

4)    Доказателства    за    изпълнение    на  
изисквания    към    участника    техническите 
възможности  и/или  квалификация,  посочени 
от  Възложителя  в  обявлението  и 
документация  съгласно  т.IІІ.  Минимални 
изисквания  за  технически  възможности  и 
квалификация ‐ Приложение     10      ‐    справка  
списък   за   основните   успешно   изпълнени  
договори,  референции  за  тях,  копия  на 
разрешения  за  ползване  при  изпълнявано  в 
чужбина  строителство,  списък  декларация  по 
Приложение  №11  с  основните  ръководни  и 
технически лица от квалифицирания персонал 
в  т.ч.  техни  автобиографии  (Прил.№12), 
декларации  за  разположението  им  (Прил. 
№13),  декларации  по  закона  за  защита  на 
личните    данни    (Прил.    №13.1)    документи  
доказващи    стаж,    образование    и 
квалификация,  декларация  за  вписване  в 
ЦПРС или друг  проф.  регистър по  смисъла на 
чл.49  ал.1  от  ЗОП,  сертификати  по  ISO, 
декларации  за  че ще бъде осигурена  техника 
и механизация за изпълнение на договора. 

  Забележки към експертите (по‐
долу). 

4.1  Списък    по  образец  –  Приложение №10, 
съдържащ  описание  на  основните  успешно 
изпълнени  договори,  в  зависимост  от  датата 
на която участникът е учреден или е започнал 
дейността  си,  придружен  от  препоръки 
/референции/ отговарящи на изискванията на 
чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, за изпълнение за всеки 
един  от  договорите.    В  препоръките 
/референциите/  са  посочени  предмет  на 
договора и мястото на изпълнението му,  име 
на  възложителя,  мястото  на  изпълнение‐дата 
на откриване на строителната площадка, № и 
дата на документа за ползване по смисъла на 

  Не е приложено копие от договора 
за  създаване  на  обединение 
«Шумла» ДЗЗД,  
БУЛСТАТ 175670275 
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Оферта № 1 

Вх. № 26‐00/693 от 23.09.2013 г., 13.29 ч.  

УЧАСТНИК: „Автомагистрали – Черно море“ АД, гр. Шумен, ЕИК  127001597 

чл.177 от ЗУТ, стойност на договора в парична 
сума  без  ДДС  и  дял  на  работите  /%/  при 
изпълнението,  както  и  дали  изпълнението  е 
професионално  и  в  съответствие  с 
нормативните изисквания, адрес и телефон за 
контакт  с  подписалия  препоръката.  В 
допълнение  към  горното,  могат  да  се 
представят  приемно‐предавателни  протоколи 
и/или  актове  за  завършване  на 
строителството. 

В  случай  че  договор  е  изпълняван  в 
обединение  и  препоръката/референцията  е 
издадена  на  обединението  –  изпълнител  по 
договора,  следва  да  се  представи  копие  от 
договора  за  създаване  на  това  обединение 
със  споразумението  за  разпределение  на 
дейностите  между  членовете  на 
обединението,  от  който  категорично  да  се 
вижда  кои  са  конкретните  дейности, 
изпълнявани  от  съответния  участник/член  на 
обединение/подизпълнител  в  настоящата 
процедура. 

Ако  строителните  дейности  са  извършвани 
извън  Република  България,  към  поне  по  1  от 
договорите  изпълнявани  в  чужбина  и 
посочени в списъка по Прилож.№10 да бъдат 
предоставени  и  копия  на  разрешения  за 
ползване  или  аналогични  сертификати  за 
въвеждане  в  експлоатация‐в  превод  на 
български език. 

4.2.  Списък  на  предложените  лица  по  т.2.1‐
т.2.6  в  Приложение №  11,  Автобиография  на 
лицата  посочени  в  Приложение  №  11  във 
формат  по    Приложение №  12  и  документи, 
удостоверяващи  обстоятелствата  в  нея. 
Възложителят  изисква  в  офертата  един  или 
комбинация от няколко от посочените по‐долу 
документи,  които  самостоятелно  или 
комбинирано  доказват  съответствие  на 
предложените  лица  по  т.2.1‐  т.2.6  с  
минималните условия по поръчката: 

‐  официални  документи  удостоверяващи 

  1. Съгласно  изискванията, 
посочени  в  Документацията  за 
участие,  „за  ръководителя  на 
обекта  както  и  техническия 
ръководител‐доказателства  за 
професионалния  опит  при 
участие  в  изпълнение  на  обекти 
сходни  с  предмета  на  поръчката 
(обекти  по  изграждане  и/или 
реконструкция  и/или 
рехабилитация  на 
водоснабдителни  и 
канализационни  мрежи  и 
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образование, професионална квалификация и 
опит  на  лицата  по  т.2.1‐т.2.6,  отговарящи  за 
изпълнението  на  поръчката,  с  приложени 
заверени  копия  на  дипломи  за  завършено 
образование,  удостоверения  за  вписване  в 
професионалните  регистри,  сертификати, 
трудови  или  осигурителни  книжки, 
референции, препоръки и др. 

‐  за  ръководителя  на  обекта  както  и 
техническия  ръководител‐доказателства  за 
професионалния  опит  при  участие  в 
изпълнение  на  обекти  сходни  с  предмета  на 
поръчката  (обекти  по  изграждане  и/или 
реконструкция  и/или  рехабилитация  на 
водоснабдителни и канализационни мрежи и 
съоръжения)  ‐  заповеди  или  еквивалентни 
доказателствени  документи  удостоверяващи 
недвусмислено,  че  лицата(от  които  се 
изисква) са се подписвали като ръководители 
на  обект  по  смисъла  на  чл.163А  от  ЗУТ;  По 
желание  на  участниците  може  да  бъдат 
приложени  копия  от  договори,  но  в  този 
случай  следва  да  бъдат  заличени  клаузите  с 
поверителна информация или тайна в тях (ако 
има  такива!).  Описаното  в  последното 
изречение  е  възможност  за  участниците,  и 
възложителя  няма  да  остранява  оферти,  в 
които няма приложени копия от договори. 

съоръжения)  ‐  заповеди  или 
еквивалентни  доказателствени 
документи  удостоверяващи 
недвусмислено,  че  лицата(от 
които се изисква) са се подписвали 
като  ръководители  на  обект  по 
смисъла  на  чл.163А  от  ЗУТ.“  
Такива  доказателства  не  са 
приложени  както  за  Ръководителя 
на  обекта  така  и  за  Техническия 
ръководител. 

2. Експерт  контрол  на 
качеството  Инж.  Марк  Аведисян, 
не  представя  валидно 
удостоверение/сертификат  за 
вътрешен одитор по качество;  

4.3.  Вписване  в  Централния  професионален 
регистър  на  строителя  (http://register.ksb.bg/) 
на  Камарата  на  строителите  в  България 
(http://www.ksb.bg/),  съгласно чл. 3  от  Закона 
за камарата на строителите за изпълнение на 
строежи  ІV  група,  I‐ва  и  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,  за право да извършва строително‐
монтажни  работи  (СМР),  предмет  на 
поръчката.  Лицето  или  лицата  представят    в 
Плик№1  на  офертата  си  декларация/‐и 
свободен  текст,  като  декларират  тези 
обстоятелства,  и  не  се  представя 
удостоверението  за  вписване  в  ЦПРС,  т.к. 

Да    
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вписаната  информация  е  достъпна  по 
електронен път на http://register.ksb.bg. 

4.4.  Заверени  копия  от  валидни  към  крайния 
срок за подаване на офертите сертификати за 
внедрени системи [БДС EN] ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004  или  по‐нови  техни  версии,  или 
еквиваленти на тези сертификати за въведени 
еквивалентни мерки, издадени от независими 
лица,  които  са  акредитирани  по  съответната  
серия европейски стандарти. 

Да    

4.5. Декларация свободен текст, че ще осигури 
необходимата за изпълнението на дейностите 
по СМР техника и механизация в определения 
изискван  обем  от  Възложителя  и,  че  не  по‐
късно от датата на сключване на договора, ще 
предостави  на  Възложителя  списък  на 
техниката  и  механизацията,  придружена  със 
съответните  документи  от  компетентен  орган  
удостоверяващи    годността    ѝ    за    ползване,  
експлоатация,  и  регистрационни документи и 
застраховки. 

Да    

5)  Декларации  за  отсъствие  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. 

Да    

6) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП ‐ за 
спазване  изискванията  за  закрила  на  труда, 
включително  минималната  цена  на  труда  и 
условията  на  труд      –  Приложение №  4.  При 
подписването  на  декларацията  следва  да  се 

Да    
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има предвид следното. 

7) Декларация за ползване на подизпълнители 
по чл.56 ал.1 т.8 ЗОП – Приложение № 5. 

Да  Няма да използва подизпълнител 

8)  Декларация  –  съгласие  за  участие  на 
подизпълнителя /когато се предвижда участие 
на  такъв/  –  Приложение  №  6  ‐  когато  е 
приложимо.  Декларацията  се  подписва  от 
управителя,  съответно  от  членовете  на 
управителния орган на подизпълнителя; 

нп   

9) Документ за внесена/учредена гаранция за 
участие  в  процедурата  съгласно  обявлението 
за  обществена  поръчка  и  условията  на 
настоящата  документация  –  в  оригинал/при 
ползване на банкова  гаранция  същата  следва 
да е съобразена съгласно Приложение №7/; 

Да    

10)  Декларация  за  съгласие  с  електронна 
кореспонденция ‐Приложение № 20; 

Да    

11)  Офертно  предложение  (без  посочване  на 
определящи  показатели  относими  към  Плик 
№ 2 и Плик № 3) – Приложение № 1; 

Да    

12)  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); 

нп   

13) Декларация от членовете на обединението 
– попълва се Приложение № 19. 

НП    

14)  Декларация  за  приемане  на  условията  в 
проекта  на  договора  и  специфичните  му 
клаузи  по  чл.  56,  ал.  1,  т.  12  от  ЗОП  – 
Приложение № 14; 

Да    

15)  Декларация  за  запознаване  с  мястото  на 
изпълнението  и  условията  на  откритата 
процедура  и  с  инвестиционния  проект  – 

Да    
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Приложение № 15; 

16). Декларации за разположение и 
ангажираност на експертите от 
квалифицирания персонал и декларация по 
закона за защита на личните данни ‐ 
Приложение № 13 и 13.1. 

Да   

Всички документи са налични и редовни  НЕ   

при отговор НЕ ‐ липсващи документи и констатирани нередовности: 

1. По  отношение  на  посоченият  в  справката‐декларация  по  образец  №  10  изпълнен 
договор,  не  е  приложено  копие  от  договора  за  създаване  на  обединение  «Шумла»  ДЗЗД, 
БУЛСТАТ 175670275, със споразумението за разпределение на дейностите между членовете 
на  обединението,  от  който  категорично  да  се  вижда  кои  са  конкретните  дейности, 
изпълнявани  от  съответния  участник/член  на  обединението,  каквото  е  изискването  на 
Възложителя; 

2. Съгласно  изискванията,  посочени  в  Документацията  за  участие,  „за  ръководителя  на 
обекта  както  и  техническия  ръководител‐доказателства  за  професионалния  опит  при 
участие  в  изпълнение  на  обекти  сходни  с  предмета на  поръчката  (обекти по  изграждане 
и/или реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни и канализационни мрежи и 
съоръжения)  ‐  заповеди  или  еквивалентни  доказателствени  документи  удостоверяващи 
недвусмислено,  че  лицата(от  които  се  изисква)  са  се  подписвали  като  ръководители  на 
обект  по  смисъла  на  чл.163А  от  ЗУТ.“  Такива  доказателства  не  са  приложени  както  за 
Ръководителя на обекта така и за Техническия ръководител. 

3. Експерт  контрол  на  качеството  Инж.  Марк  Аведисян,  не  представя  валидно 
удостоверение/сертификат за вътрешен одитор по качество;  

ПРОВЕРКА 
съответствието с изискванията за подбор 

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 

1)  Участник  в  процедурата  следва  да  е 
реализирал  кумулативно  за  последните  три 
години  (2010,  2011  и  2012  г.),  или  в 
зависимост от датата на която е учреден или е 
започнал дейността си, специализиран оборот 
(или  доход)  от  строително‐монтажни  работи, 

Да    
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на стойност както следва: 

‐  не  по‐малко  от  35  000  000  лева  без  ДДС 
(тридесет  и  пет  милиона  лева  без  ДДС)  или 
тяхната равностойност във валута. Попълва се 
приложение  №9  от  документацията  за 
специализирания оборот (или доход) по чл.50 
ал.1  т.3  от  ЗОП  на  участника  (предприятието 
или  лицето)  за  всяка  от  последните  3  (три) 
години  (2010,  2011  и  2012)  в  зависимост  от 
датата,  на  учредяване  или  започване 
дейността му. 

Когато  участникът е  обединение,  което не 
е  юридическо  лице,  изискването  за 
специлизиран  оборот  от  строително‐
монтажни  работи  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  съдружници  в  обединението,  чрез 
които  обединението  доказва 
съответствието  си  по  това  изискване. 
Справка  за  приходите  на  строителните 
предприятия  по  видове  строителство  се 
представя  от  съдружниците  в 
обединението,  попълнили  справката  по 
Прилож.№9  за  специализирания  оборот,  по 
смисъла на предходното изречение. 

2)  Участникът  трябва  да  притежава 
валидна  застраховка  за  професионална 
отговорност  за  вреди,  причинени  на  други 
участници  в  строителството  и/или  на  трети 
лица,  следствие  на  неправомерни  действия 
или  бездействия  при  или  по  повод 
изпълнение  на  задълженията  му  като 
строител,  съгласно  чл.  171,  ал.  1  от  ЗУТ. 
Застрахователната  сума  по  «Застраховката  за 
професионална  отговорност»  трябва  да 
покрива  минималната  застрахователна  сума 
отговаряща  на  групата  и  категорията  строеж 
(ІV‐та група, I‐ва и ІI‐ра категория), предмет на 
настоящата  поръчка,  съгласно  чл.  5  от 

Да    
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Наредба за условията и реда за задължително 
застраховане  в  проектирането  и 
строителството  (обн., ДВ.,  бр.17  от 02.03.2004 
г.).  За  участник,  установен/регистриран  в 
Република  България,  застраховката  за 
професионална  отговорност  следва  да  бъде 
съгласно  чл.171  от  ЗУТ.  Участник, 
установен/регистриран  извън  Република 
България  представя  еквивалентна 
застраховката  за  професионална  отговорност, 
приравнена  на  тази  по  чл.  171  от  ЗУТ,  но 
направена  съгласно  закона  на  държавата  (по 
смисъла  на  §  1  т.7  от  ДР  на  ЗОП),  в  която  
участникът    е    установен/    регистриран    , 
придружена  в  превод  на  български  език 
(когато  е  приложимо).  Възложителят  е 
препоръчал  чуждестранния    участник  
предварително,    преди    подаване    на  
офертата  си,  да  направи проверка и да бъде 
уверен,  че  представения  от  него  документ  за 
еквивалент  на  застраховката  по  чл.171  ЗУТ, 
наистина  може  безспорно  да  докаже 
приравненост  със  застраховката  към  чл.171 
ЗУТ. 

В  случай,  че  участникът  е 
обединение/консорциум,  което  не  е 
юридическо  лице,  онези  членове  в 
обединението,  които  съобразно 
разпределението  на  дейностите  между 
членовете  по  договора  за  създаване  на 
обединението,  ще  изпълняват  дейност  по 
строителство  представят  заверено  копие  от 
действаща застрахователна полица по чл. 171 
ЗУТ,  валидна  не  по‐малко  от 200  календарни 
дни  след  крайния  срок  за  подаване  на 
офертите,  като на поне един от  членовете на 
обединението,  който  ще  изпълнява  дейност 
по  строителство,  минималната 
застрахователна  сума  по  застраховката  за 
професионална  отговорност  трябва  да 
покрива  минималната  застрахователна  сума 
отговаряща  на  групата  и  категорията  строеж, 
съгласно чл. 5 от Наредба за условията и реда 
за  задължително  застраховане  в 
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проектирането  и  строителството  (обн.,  ДВ., 
бр.17 от 02.03.2004 г.). 

Всички подизпълнители които са декларирани 
от  основния  участник,  че  ще  изпълняват 
строителна  дейност,  представят 
застрахователна  полица,  покриваща 
минималната  застрахователна  сума 
отговаряща на  групата и  категорията  строеж,, 
определена в чл. 5 от Наредба за условията и 
реда  за  задължително  застраховане  в 
проектирането   и   строителството    (обн.,   ДВ.,  
бр.17  от  02.03.2004  г.).  Срокът  на валидност 
на  застраховката  да  е  не  по‐малко  от  200 
календарни  дни,  след  крайния  срок  за 
подаване на офертите. 

Изпълнението  на  това  минимално  изискване 
се  доказва  от 
участниците/подизпълнители/членове  на 
обединения‐неюридически  лица,  които  ще 
извършват  строителство  по  договора  за 
обединение,  като  се  представят  в  офертата  в 
плик    №1    заверени    "Вярно    с    оригинала"  
копия    от    застраховка    „Професионална 
отговорност”  съгласно  чл.  171  от  ЗУТ  или 
еквивалентна  за  чуждестранни  участници, 
като професионалната дейност /като обект/ от 
застрахователните  полици  трябва  да 
съответства  на  предмета  на  поръчката  и  със 
срок на валидност, за етапа на участие, не по‐
малко  от  200  календарни  дни  след  крайния 
срок за подаване на офертите. 

3)  Участникът  определен  за  изпълнител 
към  момента  на  сключване  на  договора  за 
обществена  поръчка,  следва  да  притежава  в 
наличност  собствени  финансови  ресурси 
и/или  да  разполага  по  гарантирана  кредитна 
линия  и/или  друга  приемлива  форма  на 
разполагаеми средства, сума (суми) на (обща) 
стойност  не  по‐малко  от  4  200  000  (четири 
милиона  и  двеста  хиляди)  лева.  Достъпът  до 
ресурсите  по  предходното  изречение  трябва 
да  бъде  безусловен.  На  етап  участие, 
участникът представя в плик №1 декларация‐

Да    
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свободен  текст,  че  ще  осигури  финансови 
ресурси и/или кредитната линия към момента 
на сключване на договора. 

Участникът  отговаря  на  поставените 
минимални  изисквания  за  икономически  и 
финансови възможности 

Да    

Технически възможности и/или квалификация     

1.  През  последните  5  (пет)  години  назад, 
считано  от  датата,  посочена  като  крайна  за 
получаване  на  офертите,  всеки  участник  да  е 
изпълнил  успешно  и/или  участвал  в 
успешното  изпълнение  и  въвеждане  в 
експлоатация  на  не  по‐малко  от  1  (един) 
договор свързан с изпълнение на строително‐
монтажни  работи  по  изграждане  и/или 
реконструкция  и/или  рехабилитация  на 
водоснабдителни и канализационни мрежи и 
съоръжения.  Договори  в  процес  на 
изпълнение няма да бъдат признавани. 

В  случай,  че  участникът  е  обединение,  което 
не  е  юридическо  лице,  изискванията  за 
изпълнени  успешно  поне  1  (един)  договор, 
свързан  с  изпълнение  на  строително‐ 
монтажни  работи  по  изграждане  и/или 
реконструкция  и/или  рехабилитация  на 
водоснабдителни и канализационни мрежи и 
съоръжения,  трябва  да  бъде  изпълнено  от 
обединението като цяло. 

За    доказване    изпълнението    на    това  
изискване    участникът    представя    списък    по 
образец  –  Приложение  №10,  съдържащ 
описание  на  основните  успешно  изпълнени 
договори,  в  зависимост  от  датата  на  която 
участникът  е  учреден  или  е  започнал 
дейността  си,  придружен  от  препоръки 
/референции/ отговарящи на изискванията на 
чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, за изпълнение за всеки 
един  от  договорите.    В  препоръките 
/референциите/  задължително  се  посочва 
предмет  на  договора  и  мястото  на 
изпълнението  му,  име  на  възложителя, 

  По  отношение  на  посоченият  в 
справката‐декларация  по  образец 
№  10  изпълнен  договор,  не  е 
приложено  копие  от  договора  за 
създаване  на  обединение 
«Шумла»  ДЗЗД,  БУЛСТАТ 
175670275,  със  споразумението  за 
разпределение  на  дейностите 
между  членовете  на 
обединението,  от  който 
категорично  да  се  вижда  кои  са 
конкретните  дейности, 
изпълнявани  от  съответния 
участник/член  на  обединението, 
каквото  е  изискването  на 
Възложителя; 
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мястото  на  изпълнение‐дата  на  откриване  на 
строителната  площадка,  №  и  дата  на 
документа  за  ползване  по  смисъла  на  чл.177 
от  ЗУТ,  стойност  на  договора  в  парична  сума 
без  ДДС  и  дял  на  работите  /%/  при 
изпълнението,  както  и  дали  изпълнението  е 
професионално  и  в  съответствие  с 
нормативните изисквания, адрес и телефон за 
контакт  с  подписалия  препоръката.  В 
допълнение  към  горното,  могат  да  се 
представят  приемно‐предавателни  протоколи 
и/или  актове  за  завършване  на 
строителството. 

В  случай  че  договор  е  изпълняван  в 
обединение  и  препоръката/референцията  е 
издадена  на  обединението  –  изпълнител  по 
договора,  следва  да  се  представи  копие  от 
договора  за  създаване  на  това  обединение 
със  споразумението  за  разпределение  на 
дейностите  между  членовете  на 
обединението,  от  който  категорично  да  се 
вижда  кои  са  конкретните  дейности, 
изпълнявани  от  съответния  участник/член  на 
обединение/подизпълнител  в  настоящата 
процедура. 

Ако  строителните  дейности  са  извършвани 
извън  Република  България,  към  поне  по  1  от 
договорите  изпълнявани  в  чужбина  и 
посочени в списъка по Прилож.№10 да бъдат 
предоставени  и  копия  на  разрешения  за 
ползване  или  аналогични  сертификати  за 
въвеждане  в  експлоатация‐в  превод  на 
български език. 

2.  Участникът  трябва  да  разполага  с 
квалифициран  персонал  за  изпълнение  на 
поръчката, отговарящ на следните изисквания 
на Възложителя: 

2.1  Ръководител на обект в съответствие с чл. 
163А от ЗУТ:  

a.    Квалификация  "Строителен  инженер",  с 
образователна  степен  „Магистър“  в  някоя  от 
следните  специалности:  ВиК,  ХТС,  ХМС,  или 

  1.  Съгласно  изискванията, 
посочени  в  Документацията  за 
участие,  „за  ръководителя  на 
обекта  както  и  техническия 
ръководител‐доказателства  за 
професионалния  опит  при  участие 
в  изпълнение  на  обекти  сходни  с 
предмета  на  поръчката  (обекти  по 
изграждане  и/или  реконструкция 
и/или  рехабилитация  на 
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еквивалентна специалност; 

b.  участие  като  ръководител  на  обект  по 
смисъла на чл. 163А от ЗУТ при изпълнението 
на  поне  2  (два)  сходни  обекти,  а  именно 
обекти  за  изграждане  и/или  реконструкция 
и/или  рехабилитация  на  водоснабдителни  и 
канализационни мрежи и съоръжения. 

2.2  Технически  ръководител  в  съответствие  с 
чл. 163А от ЗУТ:  

a.    Квалификация  "Строителен  инженер",  с 
образователна  степен  „Магистър“  в  някоя  от 
следните  специалности:  ВиК,  ХТС,  ХМС,  или 
еквивалентна специалност; 

b.      участие като технически ръководител или 
ръководител на обект по смисъла на чл. 163А 
от  ЗУТ  при  изпълнението  на  поне  1  (един) 
сходен  обект,  а  именно  обект  за  изграждане 
и/или реконструкция и/или рехабилитация на 
водоснабдителни и канализационни мрежи и 
съоръжения. 

2.3  Главен инженер ‐ ВиК мрежи 

a.    Квалификация  "Строителен  инженер",  с 
образователна  степен  „Магистър“  в  някоя  от 
следните  специалности:  ВиК,  ХТС,  ХМС,  или 
еквивалентна. 

b.      минимум    5    г.    професионален    опит    в  
изпълнението  на  инфраструктурни обекти за 
изграждане  и/или  реконструкция  и/или 
рехабилитация  на  водоснабдителни  и 
канализационни мрежи и съоръжения. 

 

2.4 Инженер по количествата: 

a.      Квалификация  "Строителен  инженер",  с 
образователна  степен  „Бакалавър“  или  по‐
висока. 

b.      участие  в  екипи  на  подобна  длъжност 
(измерване  на  количествата)  на  минимум  2 
(два)  инфраструктурни  обекта  за  изграждане 
и/или реконструкция и/или рехабилитация на 
водоснабдителни и канализационни мрежи и 

водоснабдителни  и 
канализационни  мрежи  и 
съоръжения)  ‐  заповеди  или 
еквивалентни  доказателствени 
документи  удостоверяващи 
недвусмислено, че лицата(от които 
се  изисква)  са  се  подписвали  като 
ръководители на обект по смисъла 
на  чл.163А  от  ЗУТ.“  Такива 
доказателства  не  са  приложени 
както  за  Ръководителя  на  обекта 
така  и  за  Техническия 
ръководител. 

2.  Експерт  контрол  на 
качеството  Инж.  Марк  Аведисян, 
не  представя  валидно 
удостоверение/сертификат  за 
вътрешен одитор по качество; 
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съоръжения. 

2.5 Експерт контрол на качеството – не е ок 

a.      Квалификация  "Строителен  инженер",  с 
образователна  степен  „Бакалавър“  или  по‐
висока. 

b.      минимум  3г.  професионален  опит  в 
контрол  на  качеството  при  изпълнение  на 
СМР;  да  притежава  валидно 
удостоверение/сертификат  за  вътрешен 
одитор  по  качество.  Чуждестранните  лица 
могат да представят еквивалент на изисквания 
документ‐в превод. 

2.6  Експерт  координатор  по  безопасност  и 
здраве /КБЗ/; 

a.      Квалификация  "Строителен  инженер",  с 
образователна  степен  „Бакалавър“  или  по‐
висока. 

b. минимум 3г. 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. Експертът КБЗ трябва да е 
различно лице от лицата по т.2.1 и 2.2. 

Участниците  представят  списък  на 
предложените  лица  по  т.2.1‐т.2.6  в 
Приложение № 11,  Автобиография  на  лицата 
посочени в Приложение № 11  във формат по  
Приложение  №  12  и  документи, 
удостоверяващи  обстоятелствата  в  нея. 
Възложителят  ще  търси  в  офертата  един  или 
комбинация от няколко от посочените по‐долу 
документи,  които  самостоятелно  или 
комбинирано  доказват  съответствие  на 
предложените  лица  по  т.2.1‐  т.2.6  с  
минималните условия по поръчката: 

‐  официални  документи  удостоверяващи 
образование, професионална квалификация и 
опит  на  лицата  по  т.2.1‐т.2.6,  отговарящи  за 
изпълнението  на  поръчката,  с  приложени 
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заверени  копия  на  дипломи  за  завършено 
образование,  удостоверения  за  вписване  в 
професионалните  регистри,  сертификати, 
трудови  или  осигурителни  книжки, 
референции, препоръки и др. 

‐  за  ръководителя  на  обекта  както  и 
техническия  ръководител‐доказателства  за 
професионалния  опит  при  участие  в 
изпълнение  на  обекти  сходни  с  предмета  на 
поръчката  (обекти  по  изграждане  и/или 
реконструкция  и/или  рехабилитация  на 
водоснабдителни и канализационни мрежи и 
съоръжения)  ‐  заповеди  или  еквивалентни 
доказателствени  документи  удостоверяващи 
недвусмислено,  че  лицата(от  които  се 
изисква) са се подписвали като ръководители 
на  обект  по  смисъла  на  чл.163А  от  ЗУТ;  По 
желание  на  участниците  може  да  бъдат 
приложени  копия  от  договори,  но  в  този 
случай  следва  да  бъдат  заличени  клаузите  с 
поверителна информация или тайна в тях (ако 
има  такива!).  Описаното  в  последното 
изречение  е  възможност  за  участниците,  и 
възложителя  няма  да  отстранява  оферти,  в 
които няма приложени копия от договори. 

Всички експерти от квалифицирания персонал 
трябва  да  са  независими  и  да  се  гарантира 
липсата  на  конфликт  на  интереси  при 
изпълнение на възложените им задължения. 

3.  Лице  или  лица,  които ще  участват  пряко  в 
изпълнение на строителните дейности, следва 
да  са  вписани  в  Централния  професионален 
регистър на строителя  (http://register.ksb.bg /) 
на  Камарата  на  строителите  в  България 
(http://www.ksb.bg/),  съгласно чл. 3  от  Закона 
за камарата на строителите за изпълнение на 
строежи  ІV  група,  I‐ва  и  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,  за право да извършва строително‐
монтажни  работи  (СМР),  предмет  на 
поръчката.  Лицето  или  лицата  представят    в 
Плик№1  на  офертата  си  декларация/‐и 

Да   

http://register.ksb.bg/
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свободен  текст,  като  декларират  тези 
обстоятелства,  и  не  се  представя 
удостоверението  за  вписване  в  ЦПРС,  т.к. 
вписаната  информация  е  достъпна  по 
електронен път на http://register.ksb.bg. 

Лице  или  лица  от  страна‐членка  на  ЕС, 
представя  декларация  или  удостоверение  за 
вписване  в  професионален  регистър  на 
държавата,  в  която  са  установени,  и  издаден 
от  компетентен  орган  съгласно  правото  на 
държавата  в  която  е  установено,  за  право  да 
изпълнява  дейности  по  СМР,  предмет  на 
настоящата обществена поръчка. 

4.  Участникът  следва  да  има  въведени 
системи  за  управление  на  качеството  и 
опазване  на  околната  среда  с  област  на 
приложение  в  строителството  съгласно 
следните системи: 

4.1.  [БДС  EN]  ISO  9001:2008  или  по‐нова 
версия за внедрена система за управление на 
качество или еквивалент на този сертификат; 

 

Когато  участникът  е  обединение/консорциум 
което  не  е  ЮЛ,  или  участник  ще  ползва 
подизпълнители,  сертификатите  по  стандарт 
([БДС  EN]  ISO9001:2008  или  екв.)    се 
представят  от  съдружници  в  обединението 
или  подизпълнители,които  ще  извършват 
строителни дейности. 

 

4.2.  ISO  14001:2004  или  по‐нова  версия  за 
внедрена  система  за  управление на околната 
среда, или еквивалент на този сертификат; 

Изпълнението  на  това  минимално  изискване 
се доказва с прилагане в ПЛИК 1 на заверени 
копия  от  валидни  към  крайния  срок  за 
подаване  на  офертите  сертификати  за 
внедрени системи [БДС EN] ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004  или  по‐нови  техни  версии,  или 
еквиваленти на тези сертификати за въведени 

Да   
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еквивалентни мерки. 

Определеният   за   изпълнител   към   момента  
на  сключване  на  договора  за изпълнение на 
обществената  поръчка,  трябва  да  разполага 
минимум  с  описаната  в  документация 
техника.  

‐  на  етап  участие,  в  плик №1  от  офертата  си, 
участника  представя  подписана  декларация 
свободен  текст,  че ще  осигури  необходимата 
за  изпълнението  на  дейностите  по  СМР 
техника  и  механизация  в  определения 
изискван  обем  от  Възложителя  и,  че  не  по‐
късно от датата на сключване на договора, ще 
предостави  на  Възложителя  списък  на 
техниката  и  механизацията,  придружена  със 
съответните  документи  от  компетентен  орган  
удостоверяващи    годността    ѝ    за    ползване,  
експлоатация,  и  регистрационни документи и 
застраховки. 

   

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 

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 
ДА/ 

коментар

НЕ/ 

коментар 

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 

Да    

2.  ПЛИК  №  1  „ДОКУМЕНТИ  ЗА  ПОДБОР“    ‐ 
НАЛИЧИЕ НА ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ 

Да    

ПЛИК  №  1  с  надпис  „ДОКУМЕНТИ  ЗА 
ПОДБОР“    ‐  документите  са  представени    в 
един оригинал и едно копие на електронен 
носител 

Да    

1)   Подробен  списък  по  чл.56   ал.1   т.14   от  
ЗОП  по  образец  на  участника, изчерпателно 
изброяващ  документите,  съдържащи  се  в 
офертата,  подписан  от  участника  или 
упълномощено  лице,  съгласно.  Списъкът 
следва  да  съдържа  броя  на  документите, 
които  са  представени      и    номерата    на  
страницата/ите,  на  която/ито  се  намират  и  
вида   им  ‐ оригинал, копие, заверено копие, 
нотариално  заверено  копие,  официален 

Да    
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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    

3)  Доказателства  за  изпълнение  на 
минималните икономическите и финансовите 
изисквания  към  участника,  посочени  от 
Възложителя  в  обявлението  и  документация  
съгласно  т.ІI.  Минимални  изисквания  за 
икономическото  и  финансово  състояние  на 
участниците  ‐  попълнено  Приложение  №9, 
справка  на  строителното  предприятие  за 
видовете  строителство или декларация  че  са 
публикувани на сайта на Търговския регистър, 
застраховки  по   чл.171   от   ЗУТ,   декларации  
за    представяне    на    допълнителни 
застраховки при сключване на договор. 

Да    

3.1.  Участникът  представя  заверени  копия на 
справка  за  приходите  на  строителните 
предприятия  по  видове  строителство,  като 
съставна част от годишния финансов отчет за 
всяка от предходните три години 2010 г., 2011 
г.  и 2012  г.  (в  зависимост от датата,  на  която 
предприятието или  лицето  е  учредено или  е 
започнало  дейността  си)  –  за  ЮЛ  и  ЕТ,  или 

Да    
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декларация  свободен  текст,  че  същите  са 
обявени в Търговския регистър при Агенцията 
по        вписванията        и        са        публично  
достъпни        и        видими        на  адрес 
http://www.brra.bg,  когато  е  посочен  ЕИК. 
Чуждестранно    лице  или  предприятие,  
представя    еквивалентни    документи,  
изготвени    съгласно  приложимото 
национално  законодателство  на  страната, 
където то е установено и в превод. 

3.2. Заверени  "Вярно  с  оригинала"  копия  от  
застраховка    „Професионална  отговорност” 
съгласно  чл. 171  от  ЗУТ  или  еквивалентна  за 
чуждестранни  участници,  като 
професионалната  дейност  /като  обект/  от 
застрахователните  полици  трябва  да 
съответства  на  предмета  на  поръчката  и  със 
срок на валидност, за етапа на участие, не по‐
малко  от  200  календарни  дни  след  крайния 
срок за подаване на офертите. 

Да    

3.3.  Декларация‐свободен  текст,  че  ще 
осигури финансови ресурси и/или кредитната 
линия  към  момента  на  сключване  на 
договора. 

Да    

4)    Доказателства    за    изпълнение    на  
изисквания    към    участника    техническите 
възможности  и/или  квалификация,  посочени 
от  Възложителя  в  обявлението  и 
документация  съгласно  т.IІІ.  Минимални 
изисквания  за  технически  възможности  и 
квалификация ‐ Приложение   10     ‐     справка  
списък   за   основните   успешно   изпълнени  
договори,  референции  за  тях,  копия  на 
разрешения  за  ползване  при  изпълнявано  в 
чужбина строителство,  списък декларация по 

Да    
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Приложение  №11  с  основните  ръководни  и 
технически  лица  от  квалифицирания 
персонал  в  т.ч.  техни  автобиографии 
(Прил.№12),  декларации  за  разположението 
им  (Прил.  №13),  декларации  по  закона  за 
защита  на  личните    данни    (Прил.    №13.1)  
документи  доказващи  стаж,  образование  и 
квалификация,  декларация  за  вписване  в 
ЦПРС или друг проф. регистър по смисъла на 
чл.49  ал.1  от  ЗОП,  сертификати  по  ISO, 
декларации за че ще бъде осигурена техника 
и механизация за изпълнение на договора. 

4.1  Списък    по  образец  –  Приложение №10, 
съдържащ  описание  на  основните  успешно 
изпълнени  договори,  в  зависимост  от  датата 
на която участникът е учреден или е започнал 
дейността  си,  придружен  от  препоръки 
/референции/ отговарящи на изискванията на 
чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, за изпълнение за всеки 
един  от  договорите.    В  препоръките 
/референциите/  задължително  се  посочва 
предмет  на  договора  и  мястото  на 
изпълнението  му,  име  на  възложителя, 
мястото на изпълнение‐дата на откриване на 
строителната  площадка,  №  и  дата  на 
документа за ползване по  смисъла на чл.177 
от  ЗУТ,  стойност на договора  в  парична  сума 
без  ДДС  и  дял  на  работите  /%/  при 
изпълнението,  както  и  дали  изпълнението  е 
професионално  и  в  съответствие  с 
нормативните изисквания, адрес и телефон за 
контакт  с  подписалия  препоръката.  В 
допълнение  към  горното,  могат  да  се 
представят приемно‐предавателни протоколи 
и/или  актове  за  завършване  на 
строителството. 

Да    
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В  случай  че  договор  е  изпълняван  в 
обединение  и  препоръката/референцията  е 
издадена  на  обединението  –  изпълнител  по 
договора,  следва  да  се  представи  копие  от 
договора  за  създаване  на  това  обединение 
със  споразумението  за  разпределение  на 
дейностите  между  членовете  на 
обединението,  от  който  категорично  да  се 
вижда  кои  са  конкретните  дейности, 
изпълнявани  от  съответния  участник/член  на 
обединение/подизпълнител  в  настоящата 
процедура. 

Ако  строителните  дейности  са  извършвани 
извън Република България,  към поне по 1  от 
договорите  изпълнявани  в  чужбина  и 
посочени в списъка по Прилож.№10 да бъдат 
предоставени  и  копия  на  разрешения  за 
ползване  или  аналогични  сертификати  за 
въвеждане  в  експлоатация‐в  превод  на 
български език. 

4.2.  Списък  на  предложените  лица  по  т.2.1‐
т.2.6  в  Приложение № 11,  Автобиография  на 
лицата  посочени  в  Приложение  №  11  във 
формат  по    Приложение №  12  и  документи, 
удостоверяващи  обстоятелствата  в  нея. 
Възложителят ще  търси  в  офертата  един или 
комбинация  от  няколко  от  посочените  по‐
долу  документи,  които  самостоятелно  или 
комбинирано  доказват  съответствие  на 
предложените  лица  по  т.2.1‐  т.2.6  с  
минималните условия по поръчката: 

‐  официални  документи  удостоверяващи 
образование, професионална квалификация и 
опит  на  лицата  по  т.2.1‐т.2.6,  отговарящи  за 
изпълнението  на  поръчката,  с  приложени 
заверени  копия  на  дипломи  за  завършено 

  Не  са  приложени  доказателства 
относно  ръководителя  и 
техническия  ръководител  – 
подробности по‐долу 
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образование,  удостоверения  за  вписване  в 
професионалните  регистри,  сертификати, 
трудови  или  осигурителни  книжки, 
референции, препоръки и др. 

‐  за  ръководителя  на  обекта  както  и 
техническия  ръководител‐доказателства  за 
професионалния  опит  при  участие  в 
изпълнение  на  обекти  сходни  с  предмета  на 
поръчката  (обекти  по  изграждане  и/или 
реконструкция  и/или  рехабилитация  на 
водоснабдителни и канализационни мрежи и 
съоръжения)  ‐  заповеди  или  еквивалентни 
доказателствени  документи  удостоверяващи 
недвусмислено,  че  лицата(от  които  се 
изисква) са се подписвали като ръководители 
на  обект  по  смисъла  на  чл.163А  от  ЗУТ;  По 
желание  на  участниците  може  да  бъдат 
приложени  копия  от  договори,  но  в  този 
случай  следва  да  бъдат  заличени  клаузите  с 
поверителна информация или тайна в тях (ако 
има  такива!).  Описаното  в  последното 
изречение  е  възможност  за  участниците,  и 
възложителя  няма  да  остранява  оферти,  в 
които няма приложени копия от договори. 

4.3.  Вписване  в  Централния  професионален 
регистър  на  строителя  (http://register.ksb.bg/) 
на  Камарата  на  строителите  в  България 
(http://www.ksb.bg/), съгласно чл. 3 от Закона 
за камарата на строителите за изпълнение на 
строежи  ІV  група,  I‐ва  и  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, за право да извършва строително‐
монтажни  работи  (СМР),  предмет  на 
поръчката.  Лицето  или  лицата  представят    в 
Плик№1  на  офертата  си  декларация/‐и 

Да    
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свободен  текст,  като  декларират  тези 
обстоятелства,  и  не  се  представя 
удостоверението  за  вписване  в  ЦПРС,  т.к. 
вписаната  информация  е  достъпна  по 
електронен път на http://register.ksb.bg. 

4.4.  Заверени копия от валидни към крайния 
срок за подаване на офертите сертификати за 
внедрени системи [БДС EN] ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004  или  по‐нови  техни  версии,  или 
еквиваленти на тези сертификати за въведени 
еквивалентни мерки. 

Да    

4.5.  Декларация  свободен  текст,  че  ще 
осигури  необходимата  за  изпълнението  на 
дейностте  по  СМР  техника  и  механизация  в 
определения  изискван  обем  от  Възложителя 
и,  че  не  по‐късно  от  датата  на  сключване  на 
договора,  ще  предостави  на  Възложителя 
списък  на  техниката  и  механизацията, 
придружена  със  съответните  документи  от 
компетентен  орган    удостоверяващи  
годността   ѝ    за    ползване,    експлоатация,    и  
регистрационни документи и застраховки. 

Да    

5)  Декларации  за  отсъствие  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 

Да    
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чуждестранно  лице,  декларацията  се 
представя и в превод на български език. 

6) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП ‐ за 
спазване  изискванията  за  закрила  на  труда, 
включително  минималната  цена  на  труда  и 
условията  на  труд     –  Приложение № 4.  При 
подписването  на  декларацията  следва  да  се 
има предвид следното. 

Да    

7)  Декларация  за  ползване  на 
подизпълнители  по  чл.56  ал.1  т.8  ЗОП  – 
Приложение № 5. 

Да  Няма да ползва подизпълнител 

8)  Декларация  –  съгласие  за  участие  на 
подизпълнителя  /когато  се  предвижда 
участие на такъв/ – Приложение № 6 ‐ когато 
е  приложимо.  Декларацията  се  подписва  от 
управителя,  съответно  от  членовете  на 
управителния орган на подизпълнителя; 

нп   

9) Документ за внесена/учредена гаранция за 
участие в процедурата  съгласно обявлението 
за  обществена  поръчка  и  условията  на 
настоящата  документация  –  в  оригинал/при 
ползване на банкова гаранция същата следва 
да е съобразена съгласно Приложение №7/; 

Да    

10)  Декларация  за  съгласие  с  електронна 
кореспонденция ‐Приложение № 20; 

Да    

11) Офертно предложение  (без посочване на 
определящи  показатели  относими  към  Плик 
№ 2 и Плик № 3) – Приложение № 1; 

Да    

12)  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 

Да    
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информацията посочена по ЕИК в Търговския 
регистър  или  в  удостоверението  за  актуално 
състояние,  или  по  друг  еквивалентен 
документ за регистрация); 

13)  Декларация  от  членовете  на 
обединението  –  попълва  се  Приложение  № 
19. 

Да    

14)  Декларация  за  приемане  на  условията  в 
проекта  на  договора  и  специфичните  му 
клаузи  по  чл.  56,  ал.  1,  т.  12  от  ЗОП  – 
Приложение № 14; 

Да    

15)  Декларация  за  запознаване  с  мястото  на 
изпълнението  и  условията  на  откритата 
процедура  и  с  инвестиционния  проект  – 
Приложение № 15; 

Да    

16).  Декларации  за  разположение  и 
ангажираност  на  експертите  от 
квалифицирания  персонал  и  декларация  по 
закона  за  защита  на  личните  данни  ‐ 
Приложение № 13 и 13.1. 

Да    

Всички документи са налични и редовни  НЕ   

при отговор НЕ ‐ липсващи документи и констатирани нередовности: 

Съгласно изискванията,  посочени в Документацията  за участие, „за ръководителя на обекта 
както  и техническия  ръководител‐доказателства  за  професионалния  опит при  участие  в 
изпълнение  на  обекти  сходни  с  предмета  на  поръчката  (обекти  по  изграждане  и/или 
реконструкция  и/или  рехабилитация  на  водоснабдителни  и  канализационни  мрежи  и 
съоръжения)  ‐  заповеди  или  еквивалентни  доказателствени  документи  удостоверяващи 
недвусмислено,  че  лицата(от  които  се  изисква)  са  се  подписвали  като  ръководители  на 
обект  по  смисъла  на  чл.163А  от  ЗУТ.“  Такива  доказателства  не  са  приложени  както  за 
Ръководителя на обекта така и за Техническия ръководител. 

ПРОВЕРКА 
съответствието с изискванията за подбор 
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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 

1)  Участник  в  процедурата  следва  да  е 
реализирал  кумулативно  за  последните  три 
години  (2010,  2011  и  2012  г.),  или  в 
зависимост от датата на която е учреден или е 
започнал  дейността  си,  специализиран 
оборот  (или  доход)  от  строително‐монтажни 
работи, на стойност както следва: 

‐  не  по‐малко  от  35  000  000  лева  без  ДДС 
(тридесет  и  пет  милиона  лева  без  ДДС)  или 
тяхната равностойност във валута. Попълва се 
приложение  №9  от  тази  документация  за 
специализирания оборот (или доход) по чл.50 
ал.1  т.3  от  ЗОП  на  участника  (предприятието 
или  лицето)  за  всяка  от  последните  3  (три) 
години  (2010,  2011  и  2012)  в  зависимост  от 
датата,  на  учредяване  или  започване 
дейността му. 

Когато участникът е обединение, което не 
е  юридическо  лице,  изискването  за 
специализиран  оборот  от  строително‐
монтажни  работи  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  съдружници  в  обединението,  чрез 
които  обединението  доказва 

Да    
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съответствието  си  по  това  изискване. 
Справка  за  приходите  на  строителните 
предприятия  по  видове  строителство  се 
представя  от  съдружниците  в 
обединението,  попълнили  справката  по 
Прилож.№9  за  специализирания  оборот,  по 
смисъла на предходното изречение. 

2)  Участникът  трябва  да  притежава 
валидна  застраховка  за  професионална 
отговорност  за  вреди,  причинени  на  други 
участници  в  строителството  и/или  на  трети 
лица,  следствие  на  неправомерни  действия 
или  бездействия  при  или  по  повод 
изпълнение  на  задълженията  му  като 
строител,  съгласно  чл.  171,  ал.  1  от  ЗУТ. 
Застрахователната  сума по «Застраховката  за 
професионална  отговорност»  трябва  да 
покрива  минималната  застрахователна  сума 
отговаряща  на  групата  и  категорията  строеж 
(ІV‐та група, I‐ва и ІI‐ра категория), предмет на 
настоящата  поръчка,  съгласно  чл.  5  от 
Наредба  за  условията  и  реда  за 
задължително  застраховане  в  проектирането 
и  строителството  (обн.,  ДВ.,  бр.17  от 
02.03.2004  г.).  За  участник, 
установен/регистриран в Република България, 
застраховката  за  професионална  отговорност 
следва  да  бъде  съгласно  чл.171  от  ЗУТ. 
Участник,  установен/регистриран  извън 
Република  България  представя  еквивалентна 
застраховката за професионална отговорност, 
приравнена  на  тази  по  чл.  171  от  ЗУТ,  но 
направена съгласно  закона на държавата  (по 
смисъла  на  §  1  т.7  от  ДР  на  ЗОП),  в  която  
участникът    е    установен/    регистриран    , 
придружена  в  превод  на  български  език 
(когато  е  приложимо).  Възложителят 

Да    
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препоръчва  чуждестранния    участник  
предварително,    преди    подаване    на  
офертата  си,  да  направи проверка и да бъде 
уверен,  че представения от него документ за 
еквивалент  на  застраховката  по  чл.171  ЗУТ, 
наистина  може  безспорно  да  докаже 
приравненост  със  застраховката  към  чл.171 
ЗУТ. 

3)  Участникът  определен  за  изпълнител 
към  момента  на  сключване  на  договора  за 
обществена  поръчка,  следва  да  притежава  в 
наличност  собствени  финансови  ресурси 
и/или да разполага по  гарантирана кредитна 
линия  и/или  друга  приемлива  форма  на 
разполагаеми средства, сума (суми) на (обща) 
стойност  не  по‐малко  от  4  200  000  (четири 
милиона и двеста хиляди) лева. 

Достъпът  до  ресурсите  по  предходното 
изречение  трябва  да  бъде  безусловен.  На 
етап участие, участникът представя в плик №1 
декларация‐свободен  текст,  че  ще  осигури 
финансови  ресурси  и/или  кредитната  линия 
към момента на сключване на договора. 

Да    

Участникът  отговаря  на  поставен 
минимални  изисквания  за  икономически  и 
финансови възможности 

Да    

Технически  възможности  и/или 
квалификация 

   

1.  През  последните  5  (пет)  години  назад, 
считано  от  датата,  посочена  като  крайна  за 
получаване на офертите,  всеки участник да е 
изпълнил  успешно  и/или  участвал  в 
успешното  изпълнение  и  въвеждане  в 
експлоатация  на  не  по‐малко  от  1  (един) 

Да    
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договор  свързани  с  изпълнение  на 
строително‐монтажни  работи  по  изграждане 
и/или реконструкция и/или рехабилитация на 
водоснабдителни и канализационни мрежи и 
съоръжения.  Договори  в  процес  на 
изпълнение няма да бъдат признавани. 

В  случай,  че  участникът  е  обединение,  което 
не  е  юридическо  лице,  изискванията  за 
изпълнени  успешно  поне  1  (един)  договор, 
свързан  с  изпълнение  на  строително‐ 
монтажни  работи  по  изграждане  и/или 
реконструкция  и/или  рехабилитация  на 
водоснабдителни и канализационни мрежи и 
съоръжения,  трябва  да  бъде  изпълнено  от 
обединението като цяло. 

За    доказване    изпълнението    на    това  
изискване   участникът   представя   списък   по 
образец  –  Приложение  №10,  съдържащ 
описание  на  основните  успешно  изпълнени 
договори,  в  зависимост  от  датата  на  която 
участникът  е  учреден  или  е  започнал 
дейността  си,  придружен  от  препоръки 
/референции/ отговарящи на изискванията на 
чл.51, ал.1, т.2 от ЗОП, за изпълнение за всеки 
един  от  договорите.    В  препоръките 
/референциите/  задължително  се  посочва 
предмет  на  договора  и  мястото  на 
изпълнението  му,  име  на  възложителя, 
мястото на изпълнение‐дата на откриване на 
строителната  площадка,  №  и  дата  на 
документа за ползване по  смисъла на чл.177 
от  ЗУТ,  стойност на договора  в  парична  сума 
без  ДДС  и  дял  на  работите  /%/  при 
изпълнението,  както  и  дали  изпълнението  е 
професионално  и  в  съответствие  с 
нормативните изисквания, адрес и телефон за 
контакт  с  подписалия  препоръката.  В 
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допълнение  към  горното,  могат  да  се 
представят приемно‐предавателни протоколи 
и/или  актове  за  завършване  на 
строителството. 

В  случай  че  договор  е  изпълняван  в 
обединение  и  препоръката/референцията  е 
издадена  на  обединението  –  изпълнител  по 
договора,  следва  да  се  представи  копие  от 
договора  за  създаване  на  това  обединение 
със  споразумението  за  разпределение  на 
дейностите  между  членовете  на 
обединението,  от  който  категорично  да  се 
вижда  кои  са  конкретните  дейности, 
изпълнявани  от  съответния  участник/член  на 
обединение/подизпълнител  в  настоящата 
процедура. 

Ако  строителните  дейности  са  извършвани 
извън Република България,  към поне по 1  от 
договорите  изпълнявани  в  чужбина  и 
посочени в списъка по Прилож.№10 да бъдат 
предоставени  и  копия  на  разрешения  за 
ползване  или  аналогични  сертификати  за 
въвеждане  в  експлоатация‐в  превод  на 
български език. 

2.  Участникът  трябва  да  разполага  с 
квалифициран  персонал  за  изпълнение  на 
поръчката, отговарящ на следните изисквания 
на Възложителя: 

2.1  Ръководител на обект в съответствие с чл. 
163А от ЗУТ:  

a.    Квалификация  "Строителен  инженер",  с 
образователна  степен  „Магистър“  в  някоя  от 
следните  специалности:  ВиК,  ХТС,  ХМС,  или 
еквивалентна специалност; 

b.  участие  като  ръководител  на  обект  по 

  Съгласно  изискванията,  посочени  в 
Документацията  за  участие,  „за 
ръководителя  на  обекта  както  и 
техническия  ръководител‐
доказателства  за 
професионалния опит при участие 
в  изпълнение  на  обекти  сходни  с 
предмета  на  поръчката  (обекти 
по  изграждане  и/или 
реконструкция  и/или 
рехабилитация  на 
водоснабдителни  и 
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смисъла на чл. 163А от ЗУТ при изпълнението 
на  поне  2  (два)  сходни  обекти,  а  именно 
обекти  за  изграждане  и/или  реконструкция 
и/или  рехабилитация  на  водоснабдителни  и 
канализационни мрежи и съоръжения. 

2.2  Технически ръководител в  съответствие  с 
чл. 163А от ЗУТ:  

a.    Квалификация  "Строителен  инженер",  с 
образователна  степен  „Магистър“  в  някоя  от 
следните  специалности:  ВиК,  ХТС,  ХМС,  или 
еквивалентна специалност; 

b.     участие като технически ръководител или 
ръководител на обект по смисъла на чл. 163А 
от  ЗУТ  при  изпълнението  на  поне  1  (един) 
сходен обект,  а именно обект  за изграждане 
и/или реконструкция и/или рехабилитация на 
водоснабдителни и канализационни мрежи и 
съоръжения. 

2.3  Главен инженер ‐ ВиК мрежи 

a.    Квалификация  "Строителен  инженер",  с 
образователна  степен  „Магистър“  в  някоя  от 
следните  специалности:  ВиК,  ХТС,  ХМС,  или 
еквивалентна. 

b.      минимум   5    г.    професионален    опит    в  
изпълнението  на  инфраструктурни обекти за 
изграждане  и/или  реконструкция  и/или 
рехабилитация  на  водоснабдителни  и 
канализационни мрежи и съоръжения. 

 

2.4 Инженер по количествата  

a.      Квалификация  "Строителен  инженер",  с 
образователна  степен  „Бакалавър“  или  по‐
висока. 

канализационни  мрежи  и 
съоръжения)  ‐  заповеди  или 
еквивалентни  доказателствени 
документи  удостоверяващи 
недвусмислено,  че  лицата(от 
които се изисква) са се подписвали 
като  ръководители  на  обект  по 
смисъла на чл.163А от ЗУТ. Такива 
доказателства  не  са  приложени 
както  за  Ръководителя  на  обекта 
така и за Техническия ръководител. 
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b.      участие  в  екипи  на  подобна  длъжност 
(измерване  на  количествата)  на  минимум  2 
(два)  инфраструктурни  обекта  за  изграждане 
и/или реконструкция и/или рехабилитация на 
водоснабдителни и канализационни мрежи и 
съоръжения. 

2.5 Експерт контрол на качеството  

a.      Квалификация  "Строителен  инженер",  с 
образователна  степен  „Бакалавър“  или  по‐
висока. 

b.      минимум  3г.  професионален  опит  в 
контрол  на  качеството  при  изпълнение  на 
СМР;  да  притежава  валидно 
удостоверение/сертификат  за  вътрешен 
одитор  по  качество.  Чуждестранните  лица 
могат  да  представят  еквивалент  на 
изисквания документ‐в превод. 

2.6  Експерт  координатор  по  безопасност  и 
здраве /КБЗ/ 

a.      Квалификация  "Строителен  инженер",  с 
образователна  степен  „Бакалавър“  или  по‐
висока. 

b.  минимум  3г.  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.  Експертът  КБЗ  трябва  да  е  различно 
лице от лицата по т.2.1 и 2.2. 

Участниците  представят  списък  на 
предложените  лица  по  т.2.1‐т.2.6  в 
Приложение № 11, Автобиография на лицата 
посочени в Приложение № 11 във формат по  
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Приложение  №  12  и  документи, 
удостоверяващи  обстоятелствата  в  нея. 
Възложителят ще  търси  в  офертата  един или 
комбинация  от  няколко  от  посочените  по‐
долу  документи,  които  самостоятелно  или 
комбинирано  доказват  съответствие  на 
предложените  лица  по  т.2.1‐  т.2.6  с  
минималните условия по поръчката: 

‐  официални  документи  удостоверяващи 
образование, професионална квалификация и 
опит  на  лицата  по  т.2.1‐т.2.6,  отговарящи  за 
изпълнението  на  поръчката,  с  приложени 
заверени  копия  на  дипломи  за  завършено 
образование,  удостоверения  за  вписване  в 
професионалните  регистри,  сертификати, 
трудови  или  осигурителни  книжки, 
референции, препоръки и др. 

‐  за  ръководителя  на  обекта  както  и 
техническия  ръководител‐доказателства  за 
професионалния  опит  при  участие  в 
изпълнение  на  обекти  сходни  с  предмета  на 
поръчката  (обекти  по  изграждане  и/или 
реконструкция  и/или  рехабилитация  на 
водоснабдителни и канализационни мрежи и 
съоръжения)  ‐  заповеди  или  еквивалентни 
доказателствени  документи  удостоверяващи 
недвусмислено,  че  лицата(от  които  се 
изисква) са се подписвали като ръководители 
на  обект  по  смисъла  на  чл.163А  от  ЗУТ;  По 
желание  на  участниците  може  да  бъдат 
приложени  копия  от  договори,  но  в  този 
случай  следва  да  бъдат  заличени  клаузите  с 
поверителна информация или тайна в тях (ако 
има  такива!).  Описаното  в  последното 
изречение  е  възможност  за  участниците,  и 
възложителя  няма  да  отстранява  оферти,  в 
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които няма приложени копия от договори. 

Всички  експерти  от  квалифицирания 
персонал  трябва  да  са  независими  и  да  се 
гарантира  липсата  на  конфликт  на  интереси 
при  изпълнение  на  възложените  им 
задължения. 

3. Лице или лица,  които ще участват пряко в 
изпълнение  на  строителните  дейности, 
следва  да  са  вписани  в  Централния 
професионален  регистър  на  строителя 
(http://register.ksb.bg  /)  на  Камарата  на 
строителите  в  България  (http://www.ksb.bg/), 
съгласно  чл.  3  от  Закона  за  камарата  на 
строителите  за  изпълнение  на  строежи  ІV 
група, I‐ва и 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,  за  право  да 
извършва  строително‐монтажни  работи 
(СМР),  предмет  на  поръчката.  Лицето  или 
лицата представят   в Плик№1 на офертата си 
декларация/‐и  свободен  текст,  като 
декларират  тези  обстоятелства,  и  не  се 
представя  удостоверението  за  вписване  в 
ЦПРС,  т.к.  вписаната информация е достъпна 
по електронен път на http://register.ksb.bg. 

Лице  или  лица  от  страна‐членка  на  ЕС, 
представя  декларация  или  удостоверение  за 
вписване  в  професионален  регистър  на 
държавата,  в  която са установени, и издаден 
от  компетентен  орган  съгласно  правото  на 
държавата в която е установено,  за право да 
изпълнява  дейности  по  СМР,  предмет  на 
настоящата обществена поръчка. 

   

4.  Участникът  следва  да  има  въведени 
системи  за  управление  на  качеството  и 

   

http://register.ksb.bg/
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УЧАСТНИК: „Екип Белене“ ДЗЗД , гр. София, 
Упълномощен представител Красимир Караиванов 
 
Съдружници:   
САД С.А. ‐ клон България КЧТ, ЕИК 200816055 
Каро Трейдинг ООД, ЕИК 131070485 
Джи Пи Груп ООД, ЕИК 131124561 
 

опазване  на  околната  среда  с  област  на 
приложение  в  строителството  съгласно 
следните системи: 

4.1.  [БДС  EN]  ISO  9001:2008  или  по‐нова 
версия за внедрена система за управление на 
качество или еквивалент на този сертификат; 

Когато  участникът  е  обединение/консорциум 
което  не  е  ЮЛ,  или  участник  ще  ползва 
подизпълнители,  сертификатите  по  стандарт 
([БДС  EN]  ISO9001:2008  или  екв.)    се 
представят  от  съдружници  в  обединението 
или  подизпълнители,които  ще  извършват 
строителни дейности. 

4.2.  ISO  14001:2004  или  по‐нова  версия  за 
внедрена система за управление на околната 
среда, или еквивалент на този сертификат; 

Определеният  за  изпълнител  към  момента  
на  сключване  на  договора  за изпълнение на 
обществената  поръчка,  трябва  да  разполага 
минимум  с  описаната  в  документация 
техника.  

‐  на етап  участие,  в плик №1  от офертата  си, 
участника  представя  подписана  декларация 
свободен текст,  че ще осигури необходимата 
за  изпълнението  на  дейностите  по  СМР 
техника  и  механизация  в  определения 
изискван  обем  от  Възложителя  и,  че  не  по‐
късно от датата на сключване на договора, ще 
предостави  на  Възложителя  списък  на 
техниката  и  механизацията,  придружена  със 
съответните документи от компетентен орган  
удостоверяващи    годността    ѝ    за    ползване,  
експлоатация,   и   регистрационни документи 
и застраховки. 

Да    
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Оферта № 2 

Вх. № 13‐00/66 от 23.09.2013 г.,15.58 ч.  

УЧАСТНИК: „Екип Белене“ ДЗЗД , гр. София, 
Упълномощен представител Красимир Караиванов 
 
Съдружници:   
САД С.А. ‐ клон България КЧТ, ЕИК 200816055 
Каро Трейдинг ООД, ЕИК 131070485 
Джи Пи Груп ООД, ЕИК 131124561 
 

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 

Не    

 

Констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик №1 са 
следните: 

Оферта №1, Вх. № 26‐00/693 от 23.09.2013 г., 13.29 ч.  

УЧАСТНИК: „Автомагистрали – Черно море“ АД, гр. Шумен 

Липсващи документи:  

1.  По  отношение  на  посоченият  в  справката‐декларация  по  образец №  10  изпълнен 
договор,  не  е  приложено  копие  от  договора  за  създаване  на  обединение  «Шумла»  ДЗЗД,  със 
споразумението  за  разпределение  на  дейностите  между  членовете  на  обединението,  от  който 
категорично да се вижда кои са конкретните дейности, изпълнявани от съответния участник/член 
на обединението, каквото е изискването на Възложителя; 

2.  Съгласно изискванията, посочени в Документацията за участие, „за ръководителя на 
обекта  както  и  техническия  ръководител  се  изискват  доказателства  за  професионалния  опит  при 
участие  в  изпълнение  на  обекти  сходни  с  предмета  на  поръчката  (обекти  по  изграждане  и/или 
реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения) 
‐  заповеди  или  еквивалентни  доказателствени  документи  удостоверяващи  недвусмислено,  че 
лицата(от които се изисква) са се подписвали като ръководители на обект по смисъла на чл.163А от 
ЗУТ.“ Такива доказателства не са приложени както за Ръководителя на обекта така и за Техническия 
ръководител. 

3.  За предложения експерт контрол на качеството Инж. Марк Аведисян, не представено 
валидно удостоверение/сертификат за вътрешен одитор по качество;  

Нередовности:  
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1.  По  отношение  на  посоченият  в  справката‐декларация  по  образец №  10  изпълнен 
договор  (поръчка  с  уникален №  в  РОП 00258‐2008‐0107), не  е  приложено  копие  от  договора  за 
създаване  на  обединение  «Шумла»  ДЗЗД,  БУЛСТАТ  175670275,  със  споразумението  за 
разпределение  на  дейностите  между  членовете  на  обединението,  от  който  категорично  да  се 
вижда кои са  конкретните дейности,  изпълнявани от  съответния  участник/член на обединението, 
каквото е изискването на Възложителя; 

2.  Съгласно изискванията, посочени в Документацията за участие, „за ръководителя на 
обекта  както  и  техническия  ръководител  се  изискват  доказателства  за  професионалния  опит  при 
участие  в  изпълнение  на  обекти  сходни  с  предмета  на  поръчката  (обекти  по  изграждане  и/или 
реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения) 
‐  заповеди  или  еквивалентни  доказателствени  документи  удостоверяващи  недвусмислено,  че 
лицата(от които се изисква) са се подписвали като ръководители на обект по смисъла на чл.163А от 
ЗУТ.“ Такива доказателства не са приложени както за Ръководителя на обекта така и за Техническия 
ръководител. 

3.  За експерта контрол на качеството Инж. Марк Аведисян, не е представено валидно 
удостоверение/сертификат за вътрешен одитор по качество;  

Изискуеми документи:  

1. Копие от договора за създаване на обединение «Шумла» ДЗЗД, БУЛСТАТ 175670275, със 
споразумението  за  разпределение  на  дейностите между  членовете  на  обединението,  от  който 
категорично да се вижда кои са конкретните дейности, изпълнявани от съответния участник/член 
на обединението, каквото е изискването на Възложителя; 

2.  „Заповеди  или  еквивалентни  доказателствени  документи  удостоверяващи 
недвусмислено, че лицата (предложени за Ръководител на обекта и за Технически ръководител) 
са  се  подписвали  като  ръководители  на  обекти  (обекти  по  изграждане  и/или  реконструкция 
и/или рехабилитация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения) по смисъла на 
чл.163А от ЗУТ.“ 

3. Валидно удостоверение/сертификат за вътрешен одитор по качество на Експерта контрол 
на качеството на Инж. Марк Аведисян. 

  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 №2, Вх. № 13‐00/66 от 23.09.2013 г.,15.58 ч.  

УЧАСТНИК: „Екип Белене“ ДЗЗД, гр. София 

Липсващи документи:  

Съгласно изискванията, посочени в Документацията за участие, „за ръководителя на обекта 
както и техническия ръководител се представят доказателства за професионалния опит при участие 
в  изпълнение  на  обекти  сходни  с  предмета  на  поръчката  (обекти  по  изграждане  и/или 
реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения) 
‐  заповеди  или  еквивалентни  доказателствени  документи  удостоверяващи  недвусмислено,  че 
лицата(от които се изисква) са се подписвали като ръководители на обект по смисъла на чл.163А от 
ЗУТ.“  ТТааккиивваа   ддооккааззааттееллссттвваа   ннее   ссаа   ппррииллоожжееннии   ккааккттоо   ззаа   РРъъккооввооддииттеелляя   ннаа   ооббееккттаа,,   ттааккаа   ии   ззаа  

ТТееххннииччеессккиияя  рръъккооввооддииттеелл..  
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Нередовности:  

Съгласно  изискванията,  посочени  в  Документацията  за  участие,  „за  ръководителя  на 
обекта както и техническия ръководител се изискват доказателства за професионалния опит 
при  участие в изпълнение на обекти  сходни с предмета на поръчката  (обекти по изграждане 
и/или  реконструкция  и/или  рехабилитация  на  водоснабдителни  и  канализационни  мрежи  и 
съоръжения)  ‐  заповеди  или  еквивалентни  доказателствени  документи  удостоверяващи 
недвусмислено, че лицата(от които се изисква) са се подписвали като ръководители на обект 
по смисъла на чл.163А от ЗУТ.“ ТТааккиивваа   ддооккааззааттееллссттвваа   ннее   ссаа   ппррииллоожжееннии   ккааккттоо   ззаа   РРъъккооввооддииттеелляя   ннаа  

ооббееккттаа,,  ттааккаа  ии  ззаа  ТТееххннииччеессккиияя  рръъккооввооддииттеелл.. 

Изискуеми документи:  

„Заповеди  или  еквивалентни  доказателствени  документи  удостоверяващи 
недвусмислено, че лицата (предложени за Ръководител на обекта и за Технически ръководител) 
са  се  подписвали  като  ръководители  на  обекти  (обекти  по  изграждане  и/или  реконструкция 
и/или рехабилитация на водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения) по смисъла на 
чл.163А 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. 

  Документите  следва  да  бъдат  представени  в  запечатан  непрозрачен  плик  с  надпис: 
„ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ПЛИК №1 ОФЕРТА ВХ.№……, съгласно протокол на 
комисия от 30.10.2013 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 30.10.2013 г. в 11:00 часа и следва да бъде изпратен до 

всички участници в срок до 17:00 часа на 01.11.2013 г. 

 
Председател: Христо Димитров Стоев ……/П/….. 
 
Членове:  
 
Роман Воински  
 
 
………/П/…… 

 
Инж. Невянка 
Минкова 
 
 ……/П/…. 

 
Лидия Врайкова  
 
 
………/П/…. 

 
Цветомир Цветанов  
 
 
………/П/….. 

 
Жулиета Господинова  
 
 
……/П/…… 

 
Стефка Иванова 
 
 
……/П/…... 

 
Мая Терзиева  
 
 
………/П/……. 

 
Инж. Пламен Петров  
 
 
……/П/……. 

 




