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П Р О Т О К О Л 

№1 

 

 От дейността на комисията, назначена със Заповед № 782/13.08.2015г. на Кмета 

на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на вътрешна 

водопроводна мрежа на с.Мост, община Кърджали на два етапа: Етап I – „Изграждане 

на Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III, Изграждане на сградни 

водопроводни отклонения (СВО) към Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III” и 

Етап II – „Изграждане на второстепенни клонове от клон 1 до клон 39 и Изграждане на 

сградни водопроводни отклонения (СВО) към второстепенни клонове от клон 1 до клон 

39”, открита с Решение № 584 от 02.07.2015 г. 2015г. на Кмета на Община Кърджали. 

На 13.08.2015г., в стая 303, на втори етаж в сградата на Община Кърджали,  се проведе 

първо открито заседание на комисия, назначена със Заповед № 782/13.08.2015г. на Кмета на 

Община Кърджали, в състав: 

Председател: инж. Катя Митовска – гл.инженер на Община Кърджали и началник  

отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали; 

Членове:  

1. Беркант Барзат – ст.  юрисконсулт в отдел „Правен” на Община Кърджали; 

2. Нурай Вели – гл. специалист в отдел „Инвеститорски контрол и строителство” 

на Община Кърджали; 

3. Антоанета Овчарова – мл.експерт в сектор „Обществени поръчки" на Община 

Кърджали; 

4. Денислава Даниелова Георгиева – външен експерт с уникален номер БЕ-1248 

Председателят на комисията откри заседанието и запозна присъстващите със състава и 

правилата за работа на комисията. 

След получаване на регистъра с постъпилите предложения и самите предложения на 

участниците в обществената поръчка с предмет: „Изграждане на вътрешна водопроводна 

мрежа на с.Мост, община Кърджали на два етапа: Етап I – „Изграждане на Главен клон 

I, Главен клон II и Главен клон III, Изграждане на сградни водопроводни отклонения 

(СВО) към Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III” и Етап II – „Изграждане на 

второстепенни клонове от клон 1 до клон 39 и Изграждане на сградни водопроводни 

отклонения (СВО) към второстепенни клонове от клон 1 до клон 39”, председателят на 

комисията прочете заповедта и оповести имената на участниците. 

Постъпили са  5 /пет/ предложения за изпълнение на поръчката от следните участници: 

  ДЗЗД „Хидротехническа инфраструктура”, с членове „ПМУ”АД и „Пома груп 

Бургас”ЕООД с вх. № 53-00-1049/12.08.2015 г. на Община Кърджали 

  „ПСТ ГРУП”ЕАД с вх. № 53-00-1050/12.08.2015. на Община Кърджали; 

  Обединение „Евро Мост 2015” , с членове: „Евро еко билд” ЕООД, „Юни проджект” 

ЕООД, „Нова техно билдинг” ООД, „Електра – консулт”ЕООД, с вх. № 53-00-

1051/12.08.2015 г. на Община Кърджали; 

 ДЗЗД „АКВАПРОВОДИ” с членове: ”Герт груп”ЕООД, „Пътстройинженеринг”АД, 

„Екострой”ООД с вх. № 53-00-1053/12.08.2015 г. на Община Кърджали; 

 Обединение „Мост- Кърджали- 2015”, с членове: „ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ”АД и „ПИ 

ЕС АЙ” АД,  с вх. № 53-00-1055/12.08.2015 г. на Община Кърджали; 
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При приемане на офертите, същите са регистрирани във входящия регистър, върху 

пликовете са отбелязани входящият номер, датата и часът на получаването им. 

След като комисията се запозна със списъка на участниците, всеки от членовете на 

комисията, подписа и представи на председателя декларация за съответствие на 

обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.1-4 и ал.2 от Закона за обществените поръчки. 

На публичното отваряне на офертите присъства Асенка Костадинова– упълномощен 

представител на „Пътстройинженеринг” АД, член на обединение ДЗЗД „АКВАПРОВОДИ”. 

 Публичното заседание протече в следния ред: проверка на представените предложения 

по реда на тяхното постъпване относно спазване изискванията на възложителя и изискванията 

на ЗОП за запечатване, адресиране и представяне на същите; отваряне на законосъобразно 

оформените и представени предложения и проверка за наличието на пликове №1, 2 и 3 с 

оформление и брой съгласно изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя; 

подписване на пликовете с предлаганата цена, отваряне и подписване на техническите 

предложения, отваряне на плик 1 и проверка за съответствието и пълнотата на представените 

документи в плик №1 с представеният списък на документите. 

       При извършване на гореописаното, комисията констатира: 

 Участникът ДЗЗД „Хидротехническа инфраструктура” е представил предложение за 

участие в процедурата, която е  в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на 

възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата. Трима 

от членовете подписаха Плик № 3 на Участника. След това комисията отвори Плик № 2 с 

надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" на Участника и трима от членовете на 

комисията подписаха всички документи и информацията, съдържащи се в него. 

Комисията отвори Плик №1, оповести документите и информацията, съдържащи се в 

него, провери ги за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че 

има съответствие между описаните в списъка и представени от участника документи и 

информация в плик № 1. Подробна проверка относно съдържанието на представените 

документи и информация, съответствието им с изискванията на възложителя относно с 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съответствието на участника с 

минималните изисквания ще бъде извършена от комисията на закрито заседание. 

 Участникът „ПСТ ГРУП”АД е представил предложение за участие в процедурата , която 

е в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в 

обявлението и документацията за участие в процедурата. Трима от членовете подписаха 

Плик № 3 на Участника. След това комисията отвори Плик № 2 с надпис "Предложение за 

изпълнение на поръчката" на Участника и трима от членовете на комисията подписаха 

всички документи и информацията, съдържащи се в него. Комисията отвори Плик №1, 

оповести документите и информацията, съдържащи се в него, провери ги за съответствие 

със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че има съответствие между 

описаните в списъка и представени от участника документи и информация в плик № 1. 

Подробна проверка относно съдържанието на представените документи и информация, 

съответствието им с изискванията на възложителя относно с критериите за подбор, 

поставени от Възложителя, и съответствието на участника с минималните изисквания ще 

бъде извършена от комисията на закрито заседание. 

 Участникът Обединение „Евро Мост 2015”, е представил предложение за участие в 

процедурата в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, 
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посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата. Трима от членовете 

подписаха Плик № 3 на Участника. След това комисията отвори Плик № 2 с надпис 

"Предложение за изпълнение на поръчката" на Участника и трима от членовете на 

комисията подписаха всички документи и информацията, съдържащи се в него. 

Комисията отвори Плик №1, оповести документите и информацията, съдържащи се в 

него, провери ги за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че 

има съответствие между описаните в списъка и представени от участника документи и 

информация в плик № 1. Подробна проверка относно съдържанието на представените 

документи и информация, съответствието им с изискванията на възложителя относно с 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съответствието на участника с 

минималните изисквания ще бъде извършена от комисията на закрито заседание. 

 Участникът ДЗЗД „АКВАПРОВОДИ” е представил предложение за участие в 

процедурата, която е в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на 

възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата. Трима 

от членовете подписаха Плик № 3 на Участника.  След това комисията отвори Плик № 2 с 

надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" на Участника и трима от членовете на 

комисията подписаха всички документи и информацията, съдържащи се в него. 

Комисията отвори Плик №1, оповести документите и информацията, съдържащи се в 

него, провери ги за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че 

има съответствие между описаните в списъка и представени от участника документи и 

информация в плик № 1. Подробна проверка относно съдържанието на представените 

документи и информация, съответствието им с изискванията на възложителя относно с 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съответствието на участника с 

минималните изисквания ще бъде извършена от комисията на закрито заседание. 

 Участникът Обединение „Мост- Кърджали- 2015”, е представил предложение за участие 

в процедурата, която е в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на 

възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие в процедурата. Трима 

от членовете подписаха Плик № 3 на Участника..  След това комисията отвори Плик № 2 

с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" на Участника и трима от членовете 

на комисията подписаха всички документи и информацията, съдържащи се в него. 

Комисията отвори Плик №1, оповести документите и информацията, съдържащи се в 

него, провери ги за съответствие със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП и констатира, че 

има съответствие между описаните в списъка и представени от участника документи и 

информация в плик № 1. Подробна проверка относно съдържанието на представените 

документи и информация, съответствието им с изискванията на възложителя относно с 

критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съответствието на участника с 

минималните изисквания ще бъде извършена от комисията на закрито заседание. 

След извършване на гореописаното, приключи публичната част от заседанието на 

комисията. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание.  

Комисията разгледа по същество представените документи и информация в Плик № 1 на 

участниците, при което извърши проверка за съответствието им с посочените в обявлението 

минимални изисквания, поставени от Възложителя. 

 

Резултатите от извършената работа бяха отразени в обобщена таблица:
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Таблица за проверка на представените документи в Плик №1 и съответствието на участниците в обществена поръчка с 

предмет: „Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с.Мост, община Кърджали на два етапа: Етап I – „Изграждане 

на Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III, Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) към Главен 

клон I, Главен клон II и Главен клон III” и Етап II – „Изграждане на второстепенни клонове от клон 1 до клон 39 и 

Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) към второстепенни клонове от клон 1 до клон 39”, открита с 

Решение № 584 от 02.07.2015 г. . на Кмета на Община Кърджали, с обявените от Възложителя минимални изисквания: 

 

 

№ Изискуеми документи и минимални изисквания към участниците в процедурата ДЗЗД „Хидротехническа 

инфраструктура” 

„ПСТ ГРУП”ЕАД 

Нал

ичн

ост 

Ред

овн

ост 

Коментар Нал

ичн

ост 

Ред

овн

ост 

Коментар 

 Документи   

1  Списък на документите в офертата, подписан от участника. Да  Да   Да  Да   

2 Оферта – Образец№3. Да  Да   Да  Да   

3 Информация по чл. 56, ал. 1, т.1, б. а) от Закона за обществените поръчки (Образец №4) с 

приложени оригинали или заверени копия от съответните документи, доказващи посочената 

информация. Когато Участникът е Обединение, документите се представят от всяко физическо 

или юридическо лице, включено в Обединението.Когато е посочен ЕИК, Участникът има право 

да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и да не представя доказателства за 

обстоятелства, вписани в Търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в 

Търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския 

регистър. В тези случаи Участникът посочва "не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от 

ЗТР".Чуждестранните лица - Участници в процедурата представят идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени, в 

официален превод. 

Да  Да  Удостоверение за 

актуално 

състояние от ПМУ 

АД; 

Удостоверение за 

актуално сътояние 

на „Пома груп 

Бургас” ЕООД  

Да  Да  Удостоверение 

за актуално 

състояние на 

„ПСТ 

ГРУП”ЕАД 

4 Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 5). Да  Да  Да  Да   

5 Заверено копие на договора за създаване на Обединение, когато Участникът е Обединение, 

което не е юридическо лице. 

Да  Да  Неприложимо  

6 Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо Офертата (оригинал) – когато 

Офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия Участника, съгласно 

актуалната му търговска регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 

Неприложимо  Да  Да   

7 Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец №6).  Да  Да   Да  Да   

8 Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7). Да  Да   Да  Да   
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9 Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за 

участие под формата на парична сума. 

Да  Да   Да  Да   

 Доказателства за наличието на изискания финансов ресурс. Да  Да  Представена е 

декларация 

свободен текст от 

Изпълниетлния 

директорна ПМУ 

АД че към датата 

на подаване на 

офертата 

дружедтвото 

разполага с 

необходимия 

финансов ресурс. 

Да  Да   

1

0 

Застрахователна полица за сключена застраховка професионална отговорност в строителството 

по реда на чл. 171 от ЗУТ; 

 

Да  Да   Да  Да   

1

1 

Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата 

на строителите в България (ЦПРСКБ), или еквивалентен документ от страната- членка на ЕС, 

при чуждестранни участници, или декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за 

вписване в ЦПРС и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 20-дневен срок от 

получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи документи, 

удостоверяващи вписването му в ЦПРС; 

Да  Да   Да  Да   

1

2 

Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, 

изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 

51, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец № 8). Под „строителство еднакво или 

сходно с предмета на обществената поръчка ” навсякъде в документацията и обявлението за 

участие в обществената поръчка следва да се разбира реконструкция и/или рехабилитация и/или 

изграждане на водопроводна мрежа. 

Да  Да   Да  Да   

1

3 

Доказателства за извършеното строителство, включени в Списък на строителтвото, еднакво или 

сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от 

датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки. 

Да  Да   Да  Да   

1

4 

Списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП от участника за разполагаемите експерти и строителни 

работници, които ще вземат участие в изпълнението на поръчката. За доказване наличието на 

необходимия квалифициран персонал в списъка се посочват образованието, професионалната 

квалификация и професионалния опит на съответните специалисти и работници/служители. 

(Образец № 9) Списъкът се представя от Участника и се подписва от представляващия 

Участника съгласно актуалната му търговска регистрация или от лице, изрично упълномощено с 

нотариално заверено пълномощно. Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо 

лице, Списъкът се представя от Обединението - Участник и се подписва от представляващия 

Да  Да   Да  Да   
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Обединението, съгласно договора за създаване на Обединение 

1

5 

Професионална автобиография на експерт от екипа с експерти, подписана лично от него; 

(Образец № 10) 

Да  Да   Да  Да   

1

6 

Декларация за ангажираност на експерт от екипа с експерти, подписана лично от него; (Образец 

№ 11) 

Да  Да   Да  Да   

1

7 

Сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен; Да  Да   Да  Да   

1

8 

Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена 

на труда и условията на труд, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 11. (Образец № 12). 
Да  Да   Да  Да   

1

9 

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Образец № 13). Да  Да   Да  Да  Аква Системс 

АД 

2

0 

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 14) - ако Участникът е 

посочил в своята Оферта Подизпълнители. 

Неприложимо  Да  Да   

2

1 

Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки (Образец № 15). Да  Да   Да  Да   

2

2 

Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици – Участникът попълва, подписва и подпечатва декларацията по 

образец - (Образец № 16). 

Да  Да   Да  Да   

2

3 

Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари- Участникът попълва, 

подписва и подпечатва декларация по образец - (Образец № 17) 
Да  Да   Да  Да   

2

4 

Декларация за конфликт на интереси - Участникът попълва, подписва и подпечатва декларация 

по образец (Образец № 18) 
Да  Да   Да  Да   

2

5 

Допълнителни документи  Справка декларация за 

строителните машини и 

техническото оборудване за 

изпълнение на поръчката 

II Минимални изисквания за Технически възможности и квалификация Изпълнено изискване Изпълнено изискване 

 Участникът трябва да разполага с финансов ресурс за изпълнение на настоящата поръчка в 

размер минимум на 1 000 000.00 /един милион лева/ лв. 

Да Да  

1. Участниците трябва да имат валидна към датата на подаване на офертата застраховка по чл. 171 

от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, 

съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на 

поръчката. Същата трябва да е в сила минимум 30 дни след изтичането на срока на валидност на 

офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай на изтичане на 

застраховката по време на действието на договора, то действието й ще бъде подновено със срок 

Да  Да  
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не по-малък от срока на строителството и договора. 

2. Участникът следва да притежава регистрация в професионален или търговски регистър на 

страната, в която е установен с предмет строителство – строеж ІІ категория, четвърта група. 

Да  Да  

3. Участникът да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като 

краен срок за представяне на офертите, строителства – еднакви или сходни с предмета на 

поръчката на обща стойност най-малко 1 (един) път стойността на обществената поръчка. Под 

„строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка ” навсякъде в 

документацията и обявлението за участие в обществената поръчка следва да се разбира 

реконструкция и/или рехабилитация и/или изграждане на водопроводна мрежа. 

Не  Да  

4. Всеки участник трябва да разполага с квал.и опитен инженерно–технически екип. Инженерно–

техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря 

на следните изисквания:  

Ръководител обект - квалификация ВиК инженер, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ 

или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са 

установени; опит в областта на ВиКстроителството - минимум 5 г.  

Да  Да 

 

5. Технически ръководител – техн.правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ, с опит в областта на 

строителството – минимум 3 г. 

Да  Да  

6. Специалист – контрол на качеството, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за 

контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на 

строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен 

документ, със стаж не по – малко от 3 години – минимум 1 брой. 

Не  

Удостоверение за преминато 

обучение за контрол върху 

качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на 

съответствието на строителните 

продукти със съществените 

изисквания за безопасност или 

еквивалентен документ 

Не  

Удостоверение за преминато 

обучение за контрол върху 

качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол 

на съответствието на 

строителните продукти със 

съществените изисквания за 

безопасност или 

еквивалентен документ 

7. Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 3 години стаж на 

длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава 

валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или 

еквивалентно – минимум 1 брой. 

Не  

Валидно удостоверение за КБЗ 

в строителството, съгласно 

Наредба № 2/2004 на МРРБ или 

еквивалентно 

Не  

Валидно удостоверение за 

КБЗ в строителството, 

съгласно Наредба № 2/2004 

на МРРБ или еквивалентно 

8 Участникът да разполага собствен или нает персонал за изпълнение на поръчката, минимум по 

15 строителни работника.  

Да  Да  

9 Участникът да е сертифициран по ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен; Да  Да  

 

 

Заключение на комисията: 

Да – съответства на изискванията на възложителя 

Не –необходимо е представяне на допълнителни документи 

Не  Не  



 8 

№ Изискуеми документи и минимални изисквания към участниците в процедурата Обединение „Евро Мост 

2015” 

ДЗЗД 

„АКВАПРОВОДИ” 

  Нал

ичн

ост 

Ред

овн

ост 

Коментар Нал

ичн

ост 

Ред

овн

ост 

Коментар 

 Документи   

1  Списък на документите в офертата, подписан от участника. Да  Да   Да Да  

2 Оферта – Образец№3. Да  Да   Да Да  

3 Информация по чл. 56, ал. 1, т.1, б. а) от Закона за обществените поръчки (Образец №4) с 

приложени оригинали или заверени копия от съответните документи, доказващи посочената 

информация. Когато Участникът е Обединение, документите се представят от всяко физическо 

или юридическо лице, включено в Обединението.Когато е посочен ЕИК, Участникът има право 

да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и да не представя доказателства за 

обстоятелства, вписани в Търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в 

Търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския 

регистър. В тези случаи Участникът посочва "не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от 

ЗТР".Чуждестранните лица - Участници в процедурата представят идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени, в 

официален превод. 

Да  Да   Да Да Удостоверение 

за актуално 

състояние на  

”Герт 

груп”ЕООД, 

„Пътстройинжен

еринг”АД, 

„Екострой”ООД 

4 Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 5). Да  Да   Да Да  

5 Заверено копие на договора за създаване на Обединение, когато Участникът е Обединение, 

което не е юридическо лице. 

Да  Да   Да Да  

6 Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо Офертата (оригинал) – когато 

Офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия Участника, съгласно 

актуалната му търговска регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 

Неприложимо  Да Да  

7 Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец №6).  Да  Да   Да Да  

8 Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7). Да  Да   Да Да  

9 Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за 

участие под формата на парична сума. 

Да  Да   Да Да  

 Доказателства за наличието на изискания финансов ресурс. Да  Да   Да Да  

1

0 

Застрахователна полица за сключена застраховка професионална отговорност в строителството 

по реда на чл. 171 от ЗУТ; 

 

Да  Да   Да Да  

1

1 

Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата 

на строителите в България (ЦПРСКБ), или еквивалентен документ от страната- членка на ЕС, 

при чуждестранни участници, или декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за 

вписване в ЦПРС и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 20-дневен срок от 

получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи документи, 

Да  Да   Да Да  
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удостоверяващи вписването му в ЦПРС; 

1

2 

Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, 

изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 

51, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец № 8). Под „строителство еднакво или 

сходно с предмета на обществената поръчка ” навсякъде в документацията и обявлението за 

участие в обществената поръчка следва да се разбира реконструкция и/или рехабилитация и/или 

изграждане на водопроводна мрежа. 

Да  Да   Да Да  

1

3 

Доказателства за извършеното строителство, включени в Списък на строителтвото, еднакво или 

сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от 

датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки. 

Да  Да   Да Да  

1

4 

Списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП от участника за разполагаемите експерти и строителни 

работници, които ще вземат участие в изпълнението на поръчката. За доказване наличието на 

необходимия квалифициран персонал в списъка се посочват образованието, професионалната 

квалификация и професионалния опит на съответните специалисти и работници/служители. 

(Образец № 9) Списъкът се представя от Участника и се подписва от представляващия 

Участника съгласно актуалната му търговска регистрация или от лице, изрично упълномощено с 

нотариално заверено пълномощно. Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо 

лице, Списъкът се представя от Обединението - Участник и се подписва от представляващия 

Обединението, съгласно договора за създаване на Обединение 

Да  Не В Списъка не е 

посочени 

образованието, 

професионалната 

квалификацияи 

опитът на 

ръководителя 

обект, 

техническия 

ръководите , 

специалиста- 

контрол 

покачеството , 

както и 

специалиста – 

координатор по 

безопастност и 

здраве. 

Да Да  

1

5 

Професионална автобиография на експерт от екипа с експерти, подписана лично от него; 

(Образец № 10) 

Да   Да   Да Да  

1

6 

Декларация за ангажираност на експерт от екипа с експерти, подписана лично от него; (Образец 

№ 11) 

Да  Да   Да Да  

1

7 

Сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен; Да  Да   Да Да  

1

8 

Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена 

на труда и условията на труд, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 11. (Образец № 12). 

Да  Да   Да Да  

1 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Образец № 13). Да  Да   Да Да  
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9 

2

0 

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 14) - ако Участникът е 

посочил в своята Оферта Подизпълнители. 

Неприложимо  Неприложимо 

2

1 

Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки (Образец № 15). Да  Да   Да Да  

2

2 

Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици – Участникът попълва, подписва и подпечатва декларацията по 

образец - (Образец № 16). 

Да  Да   Да Да  

2

3 

Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари- Участникът попълва, 

подписва и подпечатва декларация по образец - (Образец № 17) 

Да  Да   Да Да  

2

4 

Декларация за конфликт на интереси - Участникът попълва, подписва и подпечатва декларация 

по образец (Образец № 18) 

Да  Да   Да Да  

2

5 

Допълнителни документи Удостоверение за идентичнот 

на лице с различни имена 

Справка декларация за 

строителните машини и 

техническото оборудване за 

изпълнение на поръчката, 

договори за наем на движими 

вещи /техника/ 

II Минимални изисквания за Технически възможности и квалификация Изпълнено изискване Изпълнено изискване 

 Участникът трябва да разполага с финансов ресурс за изпълнение на настоящата поръчка в 

размер минимум на 1 000 000.00 /един милион лева/ лв. 

Да  Да 

1. Участниците трябва да имат валидна към датата на подаване на офертата застраховка по чл. 171 

от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, 

съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на 

поръчката. Същата трябва да е в сила минимум 30 дни след изтичането на срока на валидност на 

офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай на изтичане на 

застраховката по време на действието на договора, то действието й ще бъде подновено със срок 

не по-малък от срока на строителството и договора. 

Не  

Не е представена декларация от 

участника, че в случай на 

изтичане на застраховката по 

време на действието на 

договора, то действието й ще 

бъде подновено със срок не по-

малък от срока на 

строителството и договора. 

 

2. Участникът следва да притежава регистрация в професионален или търговски регистър на 

страната, в която е установен с предмет строителство – строеж ІІ категория, четвърта група. 

Да  Да 

3. Участникът да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като 

краен срок за представяне на офертите, строителства – еднакви или сходни с предмета на 

поръчката на обща стойност най-малко 1 (един) път стойността на обществената поръчка. Под 

„строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка ” навсякъде в 

Не  

Участникът е представил 

Удотоверение за изпълнен 

договор с предмет: Извършване 
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документацията и обявлението за участие в обществената поръчка следва да се разбира 

реконструкция и/или рехабилитация и/или изграждане на водопроводна мрежа. 

на СМР за реконструкция на 

площадни пространства, 

тротоари и поставяне на улично 

осветление; рехабилитация и 

реконструкция на общински 

път и водопроводна мрежа , 

като в удостоверението е 

посочена сумата по всички 

дейности и не е ясно на каква 

стойност е извършената 

реконструкция , рехабилитация 

и модернизация на 

водопроводната мрежа. В 

Списъка на строителството, 

което е еднакво или сходно с 

предмета на обществената 

поръчка също е посочена 

стойността на всички дейности. 

4. Всеки участник трябва да разполага с квал.и опитен инженерно–технически екип. Инженерно–

техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря 

на следните изисквания:  

Ръководител обект - квалификация ВиК инженер, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ 

или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са 

установени; опит в областта на ВиКстроителството - минимум 5 г.  

Да  Да 

5. Технически ръководител – техн.правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ, с опит в областта на 

строителството – минимум 3 г. 

Да  Да 

6. Специалист – контрол на качеството, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за 

контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на 

строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен 

документ, със стаж не по – малко от 3 години – минимум 1 брой. 

Да  Да 

7. Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 3 години стаж на 

длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава 

валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или 

еквивалентно – минимум 1 брой. 

Да  Да 

8 Участникът да разполага собствен или нает персонал за изпълнение на поръчката, минимум по 

15 строителни работника.  
Да  Да 

9 Участникът да е сертифициран по ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен; Да  Да 
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Заключение на комисията: 

Да – съответства на изискванията на възложителя 

Не –необходимо е представяне на допълнителни документи 

Не  Да 

№ Изискуеми документи и минимални изисквания към участниците в процедурата Обединение „Мост- 

Кърджали- 2015” 

  Нал

ичн

ост 

Ред

овн

ост 

Коментар 

 Документи  

1  Списък на документите в офертата, подписан от участника. Да Да  

2 Оферта – Образец№3. Да Да  

3 Информация по чл. 56, ал. 1, т.1, б. а) от Закона за обществените поръчки (Образец №4) с 

приложени оригинали или заверени копия от съответните документи, доказващи посочената 

информация. Когато Участникът е Обединение, документите се представят от всяко физическо 

или юридическо лице, включено в Обединението.Когато е посочен ЕИК, Участникът има право 

да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за Търговския регистър и да не представя доказателства за 

обстоятелства, вписани в Търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в 

Търговския регистър, с изключение на всички други обстоятелства невписани в Търговския 

регистър. В тези случаи Участникът посочва "не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от 

ЗТР".Чуждестранните лица - Участници в процедурата представят идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която са установени, в 

официален превод. 

Да Да Удостоверение за 

актуално 

състояние на: 

 -„ПСФ 

МОСТИНЖЕНЕР

ИНГ”АД; 

 

-„ПИ ЕС АЙ” АД; 

4 Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (Образец № 5). Да Да  

5 Заверено копие на договора за създаване на Обединение, когато Участникът е Обединение, 

което не е юридическо лице. 
Да Да Приложение №1 и 

№2 към договора 

6 Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо Офертата (оригинал) – когато 

Офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия Участника, съгласно 

актуалната му търговска регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 

Да Да  

7 Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец №6).  Да Да  

8 Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки (Образец № 7). Да Да  

9 Оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция за 

участие под формата на парична сума. 
Да Да  

 Доказателства за наличието на изискания финансов ресурс. Да Да  

1

0 

Застрахователна полица за сключена застраховка професионална отговорност в строителството 

по реда на чл. 171 от ЗУТ; 

 

Да Да  

1 Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата Да Да  
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1 на строителите в България (ЦПРСКБ), или еквивалентен документ от страната- членка на ЕС, 

при чуждестранни участници, или декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за 

вписване в ЦПРС и ако бъде определен за изпълнител се задължава в 20-дневен срок от 

получаване на решението за определянето му за изпълнител да представи документи, 

удостоверяващи вписването му в ЦПРС; 

1

2 

Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, 

изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 

51, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (Образец № 8). Под „строителство еднакво или 

сходно с предмета на обществената поръчка ” навсякъде в документацията и обявлението за 

участие в обществената поръчка следва да се разбира реконструкция и/или рехабилитация и/или 

изграждане на водопроводна мрежа. 

Да Да  

1

3 

Доказателства за извършеното строителство, включени в Списък на строителтвото, еднакво или 

сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от 

датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки. 

Да Да  

1

4 

Списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП от участника за разполагаемите експерти и строителни 

работници, които ще вземат участие в изпълнението на поръчката. За доказване наличието на 

необходимия квалифициран персонал в списъка се посочват образованието, професионалната 

квалификация и професионалния опит на съответните специалисти и работници/служители. 

(Образец № 9) Списъкът се представя от Участника и се подписва от представляващия 

Участника съгласно актуалната му търговска регистрация или от лице, изрично упълномощено с 

нотариално заверено пълномощно. Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо 

лице, Списъкът се представя от Обединението - Участник и се подписва от представляващия 

Обединението, съгласно договора за създаване на Обединение 

Да Да  

1

5 

Професионална автобиография на експерт от екипа с експерти, подписана лично от него; 

(Образец № 10) 
Да Да  

1

6 

Декларация за ангажираност на експерт от екипа с експерти, подписана лично от него; (Образец 

№ 11) 

Да Да  

1

7 

Сертификат ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен; Да Да  

1

8 

Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена 

на труда и условията на труд, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 11. (Образец № 12). 

Да Да  

1

9 

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (Образец № 13). Да Да  

2

0 

Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 14) - ако Участникът е 

посочил в своята Оферта Подизпълнители. 

Неприложимо 

2

1 

Декларация по чл. 56, ал. 1, т.12 от Закона за обществените поръчки (Образец № 15). Да Да  

2

2 

Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
Да Да  
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действителни собственици – Участникът попълва, подписва и подпечатва декларацията по 

образец - (Образец № 16). 

2

3 

Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари- Участникът попълва, 

подписва и подпечатва декларация по образец - (Образец № 17) 

Да Да  

2

4 

Декларация за конфликт на интереси - Участникът попълва, подписва и подпечатва декларация 

по образец (Образец № 18) 

Да Да  

2

5 

Допълнителни документи  

II Минимални изисквания за Технически възможности и квалификация Изпълнено изискване 

1. Участниците трябва да имат валидна към датата на подаване на офертата застраховка по чл. 171 

от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, 

съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в 

проектирането и строителството за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на 

поръчката. Същата трябва да е в сила минимум 30 дни след изтичането на срока на валидност на 

офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай на изтичане на 

застраховката по време на действието на договора, то действието й ще бъде подновено със срок 

не по-малък от срока на строителството и договора. 

Да 

2. Участникът следва да притежава регистрация в професионален или търговски регистър на 

страната, в която е установен с предмет строителство – строеж ІІ категория, четвърта група. 

Да 

3. Участникът да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като 

краен срок за представяне на офертите, строителства – еднакви или сходни с предмета на 

поръчката на обща стойност най-малко 1 (един) път стойността на обществената поръчка. Под 

„строителство еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка ” навсякъде в 

документацията и обявлението за участие в обществената поръчка следва да се разбира 

реконструкция и/или рехабилитация и/или изграждане на водопроводна мрежа. 

Да 

4. Всеки участник трябва да разполага с квал.и опитен инженерно–технически екип. Инженерно–

техническият екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката трябва да отговаря 

на следните изисквания:  

Ръководител обект - квалификация ВиК инженер, отговарящ на изискванията на чл.163а от ЗУТ 

или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са 

установени; опит в областта на ВиКстроителството - минимум 5 г.  

Да 

5. Технически ръководител – техн.правоспособно лице съгл. чл.163а от ЗУТ, с опит в областта на 

строителството – минимум 3 г. 

Да 

6. Специалист – контрол на качеството, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за 

контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на 

строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен 

документ, със стаж не по – малко от 3 години – минимум 1 брой. 

Да 

7. Специалист – координатор по безопасност и здраве (КБЗ), с най-малко 3 години стаж на 

длъжност КБЗ, съгласно изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава 

валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или 

Да 



 15 

еквивалентно – минимум 1 брой. 

8 Участникът да разполага собствен или нает персонал за изпълнение на поръчката, минимум по 

15 строителни работника.  

Да 

9 Участникът да е сертифициран по ISO 9001:2008 за управление на качеството или еквивалентен; Да 

 

 

Заключение на комисията: 

Да – съответства на изискванията на възложителя 

Не –необходимо е представяне на допълнителни документи 

Да 
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При извършената проверка бе установено, че: 

 

 Представеното предложение за участие в процедурата от ДЗЗД „Хидротехническа 

инфраструктура” не съответства на критериите за подбор и условията на Възложителя. 

Участникът следва да представи:  

1.Доказателства, че участникът е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от 

датата, определена като краен срок за представяне на офертите, строителства – еднакви 

или сходни с предмета на поръчката на обща стойност най-малко 1 (един) път стойността 

на обществената поръчка.  

2.Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ. 

3.Валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ 

или еквивалентно 

 

 Представеното предложение за участие в процедурата от  „ПСТ ГРУП”АД не 

съответства на критериите за подбор и условията на Възложителя. Участникът следва да 

представи: 

1.Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на 

строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със 

съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ. 

2.Валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ 

или еквивалентно 

 

 Представеното предложение за участие в процедурата от Обединение „Евро Мост 2015”, 

не съответства на критериите за подбор и условията на Възложителя. Участникът следва 

да представи: 

1. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП от участника за разполагаемите експерти и 

строителни работници, които ще вземат участие в изпълнението на поръчката. (Образец 

№ 9) 

2. Декларация от участника, че в случай на изтичане на застраховката по време на 

действието на договора, то действието й ще бъде подновено със срок не по-малък от срока 

на строителството и договора. 

3. Доказателства, че участникът е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от 

датата, определена като краен срок за представяне на офертите, строителства – еднакви 

или сходни с предмета на поръчката на обща стойност най-малко 1 (един) път стойността 

на обществената поръчка.  

 

 Представеното предложение за участие в процедурата от ДЗЗД „АКВАПРОВОДИ” 

напълно съответства на критериите за подбор и условията на Възложителя. 
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Представените документи и информация са в съответствие с изискванията на 

възложителя, обявени в обявлението и посочени в документацията за участие в 

процедурата.Участникът отговаря на минималните изисквания за участие в процедурата.  

 

 Представеното предложение за участие в процедурата от Обединение „Мост- 

Кърджали- 2015”, напълно съответства на критериите за подбор и условията на 

Възложителя. Представените документи и информация са в съответствие с изискванията 

на възложителя, обявени в обявлението и посочени в документацията за участие в 

процедурата.Участникът отговаря на минималните изисквания за участие в процедурата.  

 

След извършване на гореописаното, комисията, на основание чл. 68, ал.8 и ал.9 от ЗОП 

взе решение да изпрати протокола с констатациите на участниците  в обществена поръчка с 

предмет: „Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с.Мост, община Кърджали 

на два етапа: Етап I – „Изграждане на Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III, 

Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) към Главен клон I, Главен 

клон II и Главен клон III” и Етап II – „Изграждане на второстепенни клонове от клон 1 

до клон 39 и Изграждане на сградни водопроводни отклонения (СВО) към 

второстепенни клонове от клон 1 до клон 39”, открита с Решение № 584 от 02.07.2015 г. 

2015г. на Кмета на Община Кърджали, като определя срок за представяне на липсващите 

документи от 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола от участниците. 

Съгласно чл.68, ал.9 от Закона за обществените поръчки Участникът може в 

съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в обявлението, да замени 

представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори 

поставените от Възложителя критерии за подбор.  

Неотстраняване на несъответствията с критериите за подбор и/ или другите изисквания на 

Възложителя ще има за своя последица отстраняване на Участника. 

Участниците представят допълнителните документи и информация съгласно настоящия 

протокол по реда на приемане на офертите в деловодството на Община Кърджали, бул. 

"България" № 41, гр. Кърджали 6600, всеки работен ден в работното време от 08:30 до 17:00 

часа. Информацията се представя в запечатан, непрозрачен плик. Върху същият се изписват 

"Допълнителни документи и информация към оферта за участие в открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на вътрешна водопроводна 

мрежа на с.Мост, община Кърджали на два етапа: Етап I – „Изграждане на Главен клон 

I, Главен клон II и Главен клон III, Изграждане на сградни водопроводни отклонения 

(СВО) към Главен клон I, Главен клон II и Главен клон III” и Етап II – „Изграждане на 

второстепенни клонове от клон 1 до клон 39 и Изграждане на сградни водопроводни 

отклонения (СВО) към второстепенни клонове от клон 1 до клон 39”, наименованието на 

Участника, адрес за кореспонденция на Участника, телефон и по възможност факс и 

електронен адрес. 

      Документи и информация, постъпили в деловодството на Община Кърджали след 

изтичане на определения срок, няма да се разглеждат от комисията. При изпращане по пощата 

с препоръчано писмо или по куриер, Участникът следва да се съобрази с последната дата за 
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постъпване на допълнителните документи и информация. Когато последният ден от срока е 

неприсъствен, срокът свършва в следващият присъствен ден. Настоящият протокол бе 

изготвен и подписан от комисията на 12.10.2015г. 

 

КОМИСИЯ:  ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………………. 

Председател: ............../П/.......................      Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД 

                       / инж. Катя Митовска /            на Община Кърджали / 

   …………………2012 г.       

Членове: 

 

1............./П/......................      2.............../П/..................... 

    / Беркант Барзат /                  / Нурай Вели / 

Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД                 Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД 

 

 

 

3............../П/.....................      4.............../П/.................. 
/ Антоанета Овчарова /      /Денислава Георгиева/ 

Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД                Заличен на основание чл.4 от ЗЗЛД 

 


