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ПРОТОКОЛ №2 
 

От дейността на комисия, назначена със  Заповед № 134 от 25.03.2016г.  на Кмета на 
Община Годеч, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг 
(проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) на 
многофамилна жилищна сграда в град Годеч, във връзка с реализацията на 
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни 
сгради на територията на община Годеч” 

Днес 11.04.2016г., в 10.30 часа, в Заседателна зала  на Община Годеч се проведе заседание на 
комисия в състав: 

Председател : Огнян Любенов Ненчев: с  адрес: гр. София, с професионална 
квалификация: адвокат 

Членове:  
1. Николай Василев Иванов с  адрес: гр. Правец, обл. Софийска, ул. "Васил Левски" № 38, 

тел.0879283245, квалификация: правоспособен юрист, външен експерт АОП ВЕ-509. 
2. арх. Данчо Стефанов Русчев с адрес :гр. София, ул. „Битла” №47, вх. Б,ап.11, 

квалификация: архитект; 
3. инж.Ангел Радков Ангелов с адрес:гр. Годеч, ул. „Пуалица” №32, с професионална 

квалификация  - инженер „ГФК”; 
4. Костадин Славчов Иванов с адрес: ул. „Бригадир” №4, професионална квалификация 

архитектура; 
 
 Резервни членове на комисията:  
1.  Красимир Владимиров Методиев – гл.специалист „КРГ” в д-я „ТУЕП; 
2. Цветомира Николаева Сергиева – финансов контрольор- икономист; 

 
Председателят откри заседанието. Констатира, че комисията е в пълен състав.  
Съгласно решението на Комисията отразено в Протокол №1 от 29.03.2016 г. с констатации, 

относно наличието и редовността на представените документи в Плик №1 на офертите е изпратен до 
всички участници и е публикуван в профила на купувача. Срокът, посочен за предоставяне на 
изискуемите документи е 5/пет/  работни дни,считано от датата на получаване на протокола и е 
еднакъв за всички участници. 

С писмо изх. № 08.00.376/31.03.2016г. е изпратен  протокол № 1 от 29.03.2016г. на всички 
участници по куриер.Писмата са получени от участниците на 01.04.2016г. 
 
В законноустановения срок в деловодството на Община Годеч са постъпили допълнително 
документи, както следва: 
  

№ Входящ № Дата Фирма 
1. 69.00-81 05.04.2016г. „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ„ ЕООД 
2. 69.00-84 08.04.2016г. „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД 
3. 69.00-85 08.04.2016г. „НСК СОФИЯ” ЕООД 

 
 
Комисията констатира, че писмата от участниците в процедурата са подадени в срок, поради 

което следва да бъдат отворени разгледани. 
Работата на комисията премина в следния дневен ред за всяка оферта: 
1. Проверка на представените допълнителни документи. 
2. Вземане на решение за допускане или отстраняване на участника от по-нататъшно участие 

в поръчката. 
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След взетите решения и на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП комисията започна своята работа 

за юридическа, финансова и техническа проверка на съответствието на документите приложени към 
офертите за участие в процедурата на кандидатите с изискванията за подбор, поставени от 
възложителя в документацията за участие и изискванията на Закона за обществените поръчки. От 
проверката се констатира следното: 
  
 Председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликовете с допълнителни 
документи по реда на постъпване на офертите на кандидатите и докладва извършената 
проверка на Плик № 1 на участниците, от които не са искани допълнителни документи. 
 
 

1. Участник № 1: „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ„ ЕООД 
 От участника са изискани следните документи: 

1. Образец № 17 – Доказателства за изпълнение на изискванията за изпълнени 
сходни строителни обекти и услуги – коректно попълнен. 
 
 В определеният срок участникът е представил запечатан плик. Председателят отвори 
плика и констатира наличието наследните документи: 

Образец № 17 – Доказателства за изпълнение на изискванията за изпълнени сходни 
строителни обекти и услуги – коректно попълнен. 
 
 
  
 
 Комисията попълни в пълнота Оценителен лист № 1 за участника: 
 
 
 
 

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №1 
ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ, ПЪЛНОТА И 

АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ОТ ПЛИК№1 

 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ„ ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

НАЛИЧИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 

с 
(Да/Не/Неп
риложимо/

Да се 
предостави) 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

ПЪЛНОТА 
И 

АДМИНИС
ТРАТИВН

О 
СЪОТВЕТ

СТВИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 
с (Да/Не/ Да 

се 
предостави) 

ПРОВЕРКА ЗА 
НАЛИЧИЕ, 

ПЪЛНОТА И 
АДМИНИСТРАТИВН

ОТО 
СЪОТВЕТСТВИЕ НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ ОТ 
УЧАСТНИКЪТ 

ИЗИСКВАНИ ОТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Попълва се от 

Комисията с (Да/Не) 
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№ КОЛОНА №1 КОЛОНА 
№2 

КОЛОНА 
№3 

КОЛОНА №4 

1.  СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК №1    

2.  ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА 
ПОДБОР” трябва да има 
следната последователност и 
съдържание: 

   

3.  АДМИНИСТРАТИВНИ 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ СЕ 
ПРЕДОСТАВЯ В 
СЪОТВЕТНИТЕ 
ОБРАЗЦИ: 

   

4.  Образец № 1 – Заявление за 
участие. 

ДА ДА ДА 

5.  Приложение № 1 – Списък 
на документите, съдържащи 
се в офертата 

ДА ДА ДА 

6.  Образец № 2 -  
Административни сведения. 

ДА ДА ДА 

7.  Образец № 3 – 
Регистрационни документи 
на участника. 

ДА ДА ДА 

8.  Образец № 4 – Декларация 
по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 

ДА ДА ДА 

9.  Образец № 5 – Декларация 
по чл. 56, ал. 1, т. 11 от 
ЗОП. 

ДА ДА ДА 

10. Образец № 6 – Декларация 
за запознаване с всички 
обстоятелства и условия на 
обществената поръчка. 

ДА ДА ДА 

11. Образец № 7 – Декларация 
за задължаване да се 
спазват условията на 
поръчката и да не се 
разпространява данни, 
свързани с нея. 

ДА ДА ДА 

12. Образец № 8 – Декларация 
за приемане на етичните 
клаузи на обществената 
поръчка. 

ДА ДА ДА 

13. Образец № 9 – Декларация 
за съгласие от 
подизпълнител/и. 

ДА ДА ДА 
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 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ„ ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

НАЛИЧИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 

с 
(Да/Не/Неп
риложимо/

Да се 
предостави) 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

ПЪЛНОТА 
И 

АДМИНИС
ТРАТИВН

О 
СЪОТВЕТ

СТВИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 
с (Да/Не/ Да 

се 
предостави) 

ПРОВЕРКА ЗА 
НАЛИЧИЕ, 

ПЪЛНОТА И 
АДМИНИСТРАТИВН

ОТО 
СЪОТВЕТСТВИЕ НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ ОТ 
УЧАСТНИКЪТ 

ИЗИСКВАНИ ОТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Попълва се от 

Комисията с (Да/Не) 

№ КОЛОНА №1 КОЛОНА 
№2 

КОЛОНА 
№3 

КОЛОНА №4 

14. Образец № 10 – Декларация 
за членове на обединението. 

НЕПРИЛО
ЖИМО 

  

15. Образец № 11 – Декларация 
за участието на 
подизпълнители. 

ДА ДА ДА 

16. Образец № 12 – 
Декларация, че участникът 
е посетил строителната 
площадка и се е запознал с 
условията за строителство 
на място. 

ДА ДА ДА 

17. Образец № 13 – Гаранция за 
участие. 

ДА ДА ДА 

18. Образец № 14 – 
Пълномощно от участника 
и/или участник в 
обединението и/или 
обединението и/или 
подизпълнителя за подаване 
на оферта и/или подписване 
на документация. 

НЕПРИЛО
ЖИМО 

  

19. Образец № 15 – Създаване 
на обединение. 

НЕПРИЛО
ЖИМО 

  

20. Образец № 16 – 
Пълномощно от членовете 
на обединението. 

НЕПРИЛО
ЖИМО 
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 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ„ ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

НАЛИЧИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 

с 
(Да/Не/Неп
риложимо/

Да се 
предостави) 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

ПЪЛНОТА 
И 

АДМИНИС
ТРАТИВН

О 
СЪОТВЕТ

СТВИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 
с (Да/Не/ Да 

се 
предостави) 

ПРОВЕРКА ЗА 
НАЛИЧИЕ, 

ПЪЛНОТА И 
АДМИНИСТРАТИВН

ОТО 
СЪОТВЕТСТВИЕ НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ ОТ 
УЧАСТНИКЪТ 

ИЗИСКВАНИ ОТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Попълва се от 

Комисията с (Да/Не) 

№ КОЛОНА №1 КОЛОНА 
№2 

КОЛОНА 
№3 

КОЛОНА №4 

21. Образец № 17 – 
Доказателства за изпълнение 
на изискванията за 
изпълнени сходни 
строителни обекти и услуги. 

ДА   ДА СЕ 
ПРЕДСТАВ
И 
КОРИГИРА
Н ОБРАЗЕЦ 
17 

ДА 

22. Образец № 18 - 
Удостоверение за вписване 
в ЦПРС или еквивалентен. 

ДА ДА ДА 

23. Образец № 19 – Ключови 
експерти. 

ДА ДА ДА 

24. Образец № 20 – 
Професионална 
автобиография. 

ДА ДА ДА 

25. Образец № 21 – Декларация 
за средния годишен брой на 
работниците и служителите. 

ДА ДА ДА 

26. Образец № 22 – Внедрени 
сертификати за качество. 

ДА ДА ДА 

27. Образец № 23 – Декларация 
за приемане условията на 
проекта на договор. 

ДА ДА ДА 

28. Образец № 24 – Декларация 
съгласно изискванията на 
НПЕЕМЖС, приета с ПМС 
18 от 29.01.2015, изм. с 
ПМС 114 от 8.05.2015 на 
МРРБ. 

ДА ДА ДА 
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 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ„ ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

НАЛИЧИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 

с 
(Да/Не/Неп
риложимо/

Да се 
предостави) 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

ПЪЛНОТА 
И 

АДМИНИС
ТРАТИВН

О 
СЪОТВЕТ

СТВИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 
с (Да/Не/ Да 

се 
предостави) 

ПРОВЕРКА ЗА 
НАЛИЧИЕ, 

ПЪЛНОТА И 
АДМИНИСТРАТИВН

ОТО 
СЪОТВЕТСТВИЕ НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ ОТ 
УЧАСТНИКЪТ 

ИЗИСКВАНИ ОТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Попълва се от 

Комисията с (Да/Не) 

№ КОЛОНА №1 КОЛОНА 
№2 

КОЛОНА 
№3 

КОЛОНА №4 

29. Образец № 25 – Декларация 
по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от 
Закона за икономическите и 
финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани 
в юрисдикции с 
преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях 
лица и техните 
действителни собственици. 

ДА ДА ДА 

30. За Други изисквани 
документи и информация 
отразени в 
документацията за 
участие 

   

 
 
 След това Комисията попълни Оценителен лист № 2 за участника: 
 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №2 
ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ/ПОДБОР ПО 

ФИНАНСОВИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАЗЕНИ В ПЛИК №1 

 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ„ 
ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА ЗА 
ДОПУСТИМОСТ/ПОДБОР 
Попълва се от Комисията с 

(Да/Не) 
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№ КОЛОНА №1 КОЛОНА №2 

 ТЕХНИЧЕСК ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. 

Участникът следва през последните 5 (пет) 
години, считано до изтичане крайния срок за 
подаване на оферти, да има изпълнено 
строителство, еднаква или сходна с предмета на 
поръчката. 

Под строителство в обхвата на поръчката 
следва да се разбира строителство за изграждане, 
реконструкция или ремонт на сгради, включващи 
мерки за енергийна ефективност и конструктивно 
изграждане или укрепване на същата. 

ДА 

2. 

Участникът следва през последните 3 (три) 
години, считано до изтичане крайния срок за 
подаване на оферти, да има изпълнена услуга, 
еднаква или сходна с предмета на поръчката. 

Под услуга в обхвата на поръчката следва 
да се разбира инвестиционно проектиране и 
осъществяване на авторски надзор за енергийна 
ефективност или конструктивно укрепване на 
сграда или еквивалентен обект. 

ДА 

3. Участникът да бъде вписан в Централния 
професионален регистър на строителя при 
Камара на строителите в Република България за 
Първа група – Четвърта категория. 
Чуждестранните участници следва да бъдат 
вписани в еквивалентни регистри за 
еквивалентни строителни обекти, съобразно 
националният си закон. 
 

ДА 

4. Участникът трябва да разполага с екип от 
експерти за изпълнението на инвестиционното 
проектиране и авторският надзор, както следва: 

- Архитект – 1 бр. Изисквания: висше 
образование специалност Архитектура, или 
еквивалент; валидно удостоверение за пълна 
проектантска правоспособност /ППП/; 

- Електроинженер – 1 бр.  Изисквания: 
висше образование специалност Електроинженер, 
или еквивалент; валидно удостоверение за ППП. 

- Инженер ОВК – 1 бр. Изисквания: 
висше образование специалност Отопление, 
вентилация и климатизация, или еквивалент; 
валидно удостоверение за ППП; 

- Инженер ВиK – 1 бр. Изисквания: 
висше образование инженер ВиК, или 
еквивалент; валидно удостоверение за ППП. 

ДА 
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 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ„ 
ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА ЗА 
ДОПУСТИМОСТ/ПОДБОР 
Попълва се от Комисията с 

(Да/Не) 
№ КОЛОНА №1 КОЛОНА №2 

5. Участникът трябва да разполага с екип от 
експерти за изпълнението на строителството, 
както следва: 

- Ръководител на строителните обекти – 1 
бр. Изисквания: Висше образование специалност 
от професионално направление „Строителен 
инженер” или еквивалентно. Най-малко 5 години 
професионален опит като ръководител на 
строителни обекти или еквивалентно. 
 - Технически ръководител на обекта: Да 
има завършено образование, отговарящо на 
изискванията на чл.163а, ал.2 и 3 от ЗУТ; Да има 
най-малко 3 (три) години опит като технически 
ръководител.  
 - Отговорник за контрола на 
качеството: Да има най-малко 2 (две) години опит 
в контрола по качеството на строителни обекти; Да 
притежава удостоверение за контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството или 
еквивалентно. 

 - Експерт по безопасност и здраве в 
строителството: Да притежава удостоверение за 
„Експерт за безопасност и здраве” съгласно 
Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за 
условията и реда за провеждането на 
периодично обучение и инструктаж на 
работниците и служителите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд или еквивалентно; Да има 
най-малко 2 (две) години опит като 
специалист по здравословни и безопасни 
условия на труд. 

ДА 
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 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ„ 
ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА ЗА 
ДОПУСТИМОСТ/ПОДБОР 
Попълва се от Комисията с 

(Да/Не) 
№ КОЛОНА №1 КОЛОНА №2 

6. Участникът трябва да има назначен на 
трудов или граждански договор, или да използва 
ресурс на други физически и юридически лица, 
при условията на чл. 51А от ЗОП,  най-малко 
следния персонал, необходим за реализацията на 
обществената поръчка: 

10 /десет/ лица на длъжности от групи 
"Строителен работник" или „Строители на сгради 
и сродни на тях” и/или „Работници по 
довършителни работи в строителството и сродни 
на тях” и/или еквивалентни, съгласно 
Националната класификация на професиите и 
длъжностите /НКПД/. В тази група не се 
включват наети лица на длъжност „Общ 
работник” или еквивалентна. 

За участници, които не са български 
физически или юридически лица или техни 
обединения, лицата следва да бъдат назначени на 
еквивалентни длъжности. 

10 /десет/ лица на длъжност „Общ 
работник” или еквивалентна. 
 За участници, които не са български 
физически или юридически лица или техни 
обединения, лицата следва да бъдат назначени на 
еквивалентни длъжности. 
 

ДА 

7. Участникът трябва да има сертификати, 
които удостоверяват съответствието на участника 
със стандарти за системи за управление на 
качеството: 

- ISO 9001:2008 и/или еквивалентно; 
- EMAS и/или ISO 14001: 2004 и/или 

еквивалентно -  за управление на околната среда; 
Възложителят ще приеме и други 

еквивалентни сертификати, издадени от органи, 
установени в други държави членки, както и 
други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството или за опазване на 
околната среда. 

ДА 

8. Други специалисти на участника 
 

НЕПРИЛОЖИМО 
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 След извършените проверки и проведена дискусия, Комисията 

единодушно 
 

РЕШИ: 
 Допуска участник „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ„ ЕООД до разглеждане на Плик № 2 - 
Техническо предложение. 
 
 
 

2. Участник № 2: „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД 
 От участника са изискани следните документи: 

1. Образец № 13 – Гаранция за участие – участникът не е представил образец № 13. 
2. Образец № 19 – Ключови експерти – в образеца участникът не е включил всички 

изискуеми експерти. 
3. Образец № 20 – Професионална автобиография – липсват професионалните 

автобиографии на двама ключови експерти 
4. Образец № 21 – Декларация за средния годишен брой на работниците и 

служителите – участникът не е включил в списъка изискуемият трудов ресурс. 
 
 В определеният срок участникът е представил запечатан плик. Председателят отвори 
плика и констатира наличието наследните документи: 

1. Образец № 13 – Гаранция за участие. 
2. Образец № 19 – Ключови експерти – попълнен с всички изискуеми експерти. 
3. Образец № 20 – Професионална автобиография – за липсващите двама ключови 

експерти 
4. Образец № 21 – Декларация за средния годишен брой на работниците и 

служителите – с включен изискуемият трудов ресурс. 
 
 
  
 
 Комисията попълни в пълнота Оценителен лист № 1 за участника: 
 
 
 
 
 
Комисията пристъпи към проверка на документацията, съдържаща се в Плик № 1 на участник 
„МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД. Комисията попълни Оценителен лист № 1 за участника: 
 
 
 
 

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №1 
ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ, ПЪЛНОТА И 

АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ОТ ПЛИК№1 

 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД 
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 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

НАЛИЧИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 

с 
(Да/Не/Неп
риложимо/

Да се 
предостави) 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

ПЪЛНОТА 
И 

АДМИНИС
ТРАТИВН

О 
СЪОТВЕТ

СТВИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 
с (Да/Не/ Да 

се 
предостави) 

ПРОВЕРКА ЗА 
НАЛИЧИЕ, 

ПЪЛНОТА И 
АДМИНИСТРАТИВН

ОТО 
СЪОТВЕТСТВИЕ НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ ОТ 
УЧАСТНИКЪТ 

ИЗИСКВАНИ ОТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Попълва се от 

Комисията с (Да/Не) 

№ КОЛОНА №1 КОЛОНА 
№2 

КОЛОНА 
№3 

КОЛОНА №4 

31. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК №1    

32. ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА 
ПОДБОР” трябва да има 
следната последователност и 
съдържание: 

   

33. АДМИНИСТРАТИВНИ 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ СЕ 
ПРЕДОСТАВЯ В 
СЪОТВЕТНИТЕ 
ОБРАЗЦИ: 

   

34. Образец № 1 – Заявление за 
участие. 

ДА ДА ДА 

35. Приложение № 1 – Списък 
на документите, съдържащи 
се в офертата 

ДА ДА ДА 

36. Образец № 2 -  
Административни сведения. 

ДА ДА ДА 

37. Образец № 3 – 
Регистрационни документи 
на участника. 

ДА ДА ДА 

38. Образец № 4 – Декларация 
по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 

ДА ДА ДА 

39. Образец № 5 – Декларация 
по чл. 56, ал. 1, т. 11 от 
ЗОП. 

ДА ДА ДА 

40. Образец № 6 – Декларация 
за запознаване с всички 
обстоятелства и условия на 
обществената поръчка. 

ДА ДА ДА 



 

 12

 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

НАЛИЧИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 

с 
(Да/Не/Неп
риложимо/

Да се 
предостави) 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

ПЪЛНОТА 
И 

АДМИНИС
ТРАТИВН

О 
СЪОТВЕТ

СТВИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 
с (Да/Не/ Да 

се 
предостави) 

ПРОВЕРКА ЗА 
НАЛИЧИЕ, 

ПЪЛНОТА И 
АДМИНИСТРАТИВН

ОТО 
СЪОТВЕТСТВИЕ НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ ОТ 
УЧАСТНИКЪТ 

ИЗИСКВАНИ ОТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Попълва се от 

Комисията с (Да/Не) 

№ КОЛОНА №1 КОЛОНА 
№2 

КОЛОНА 
№3 

КОЛОНА №4 

41. Образец № 7 – Декларация 
за задължаване да се 
спазват условията на 
поръчката и да не се 
разпространява данни, 
свързани с нея. 

ДА ДА ДА 

42. Образец № 8 – Декларация 
за приемане на етичните 
клаузи на обществената 
поръчка. 

ДА ДА ДА 

43. Образец № 9 – Декларация 
за съгласие от 
подизпълнител/и. 

ДА ДА ДА 

44. Образец № 10 – Декларация 
за членове на обединението. 

НЕПРИЛО
ЖИМО 

  

45. Образец № 11 – Декларация 
за участието на 
подизпълнители. 

ДА ДА ДА 

46. Образец № 12 – 
Декларация, че участникът 
е посетил строителната 
площадка и се е запознал с 
условията за строителство 
на място. 

ДА ДА ДА 
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 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

НАЛИЧИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 

с 
(Да/Не/Неп
риложимо/

Да се 
предостави) 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

ПЪЛНОТА 
И 

АДМИНИС
ТРАТИВН

О 
СЪОТВЕТ

СТВИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 
с (Да/Не/ Да 

се 
предостави) 

ПРОВЕРКА ЗА 
НАЛИЧИЕ, 

ПЪЛНОТА И 
АДМИНИСТРАТИВН

ОТО 
СЪОТВЕТСТВИЕ НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ ОТ 
УЧАСТНИКЪТ 

ИЗИСКВАНИ ОТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Попълва се от 

Комисията с (Да/Не) 

№ КОЛОНА №1 КОЛОНА 
№2 

КОЛОНА 
№3 

КОЛОНА №4 

47. Образец № 13 – Гаранция за 
участие. 

НЕ ДА СЕ 
ПРЕДСТАВ
И - 
УЧАСТНИК
ЪТ НЕ Е 
ПРЕДСТАВ
ИЛ 
ОБРАЗЕЦ 
13. 
УЧАСТНИК
ЪТ Е 
ПРЕДСТАВ
ИЛ 
ГАРАНЦИЯ 
ЗА 
УЧАСТИЕ 

ДА 

48. Образец № 14 – 
Пълномощно от участника 
и/или участник в 
обединението и/или 
обединението и/или 
подизпълнителя за подаване 
на оферта и/или подписване 
на документация. 

НЕПРИЛО
ЖИМО 

  

49. Образец № 15 – Създаване 
на обединение. 

НЕПРИЛО
ЖИМО 

  

50. Образец № 16 – 
Пълномощно от членовете 
на обединението. 

НЕПРИЛО
ЖИМО 
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 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

НАЛИЧИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 

с 
(Да/Не/Неп
риложимо/

Да се 
предостави) 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

ПЪЛНОТА 
И 

АДМИНИС
ТРАТИВН

О 
СЪОТВЕТ

СТВИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 
с (Да/Не/ Да 

се 
предостави) 

ПРОВЕРКА ЗА 
НАЛИЧИЕ, 

ПЪЛНОТА И 
АДМИНИСТРАТИВН

ОТО 
СЪОТВЕТСТВИЕ НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ ОТ 
УЧАСТНИКЪТ 

ИЗИСКВАНИ ОТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Попълва се от 

Комисията с (Да/Не) 

№ КОЛОНА №1 КОЛОНА 
№2 

КОЛОНА 
№3 

КОЛОНА №4 

51. Образец № 17 – 
Доказателства за изпълнение 
на изискванията за 
изпълнени сходни 
строителни обекти и услуги. 

ДА   ДА  ДА 

52. Образец № 18 - 
Удостоверение за вписване 
в ЦПРС или еквивалентен. 

ДА ДА ДА 

53. Образец № 19 – Ключови 
експерти. 

ДА ДА СЕ 
ПРЕДСТАВ
И – 
ЛИПСВАТ 
ДВАМА 
КЛЮЧОВИ 
ЕКСПЕРТИ 

ДА 

54. Образец № 20 – 
Професионална 
автобиография. 

ДА -6 БР. 
 

ДА СЕ 
ПРЕДСТАВ
ЯТ ЗА 
ОСТАВАЩ
ИТЕ 2 
ЕКСПЕРТИ 

ДА 

55. Образец № 21 – Декларация 
за средния годишен брой на 
работниците и служителите. 

ДА ДА СЕ 
ПРЕДСТАВ
И СПИСЪК 
ЗА 
ИЗИСКУЕМ
ИЯ ТРУДОВ 
РЕСУРС 

ДА 

56. Образец № 22 – Внедрени 
сертификати за качество. 

ДА ДА ДА 
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 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

НАЛИЧИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 

с 
(Да/Не/Неп
риложимо/

Да се 
предостави) 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

ПЪЛНОТА 
И 

АДМИНИС
ТРАТИВН

О 
СЪОТВЕТ

СТВИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 
с (Да/Не/ Да 

се 
предостави) 

ПРОВЕРКА ЗА 
НАЛИЧИЕ, 

ПЪЛНОТА И 
АДМИНИСТРАТИВН

ОТО 
СЪОТВЕТСТВИЕ НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ ОТ 
УЧАСТНИКЪТ 

ИЗИСКВАНИ ОТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Попълва се от 

Комисията с (Да/Не) 

№ КОЛОНА №1 КОЛОНА 
№2 

КОЛОНА 
№3 

КОЛОНА №4 

57. Образец № 23 – Декларация 
за приемане условията на 
проекта на договор. 

ДА ДА ДА 

58. Образец № 24 – Декларация 
съгласно изискванията на 
НПЕЕМЖС, приета с ПМС 
18 от 29.01.2015, изм. с 
ПМС 114 от 8.05.2015 на 
МРРБ. 

ДА ДА ДА 

59. Образец № 25 – Декларация 
по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от 
Закона за икономическите и 
финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани 
в юрисдикции с 
преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях 
лица и техните 
действителни собственици. 

ДА ДА ДА 

60. За Други изисквани 
документи и информация 
отразени в 
документацията за 
участие 

   

 
 
 След това Комисията попълни Оценителен лист № 2 за участника: 
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ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №2 
ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ/ПОДБОР ПО 

ФИНАНСОВИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАЗЕНИ В ПЛИК №1 

 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” 
ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА ЗА 
ДОПУСТИМОСТ/ПОДБОР 
Попълва се от Комисията с 

(Да/Не) 
№ КОЛОНА №1 КОЛОНА №2 

 ТЕХНИЧЕСК ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. 

Участникът следва през последните 5 (пет) 
години, считано до изтичане крайния срок за 
подаване на оферти, да има изпълнено 
строителство, еднаква или сходна с предмета на 
поръчката. 

Под строителство в обхвата на поръчката 
следва да се разбира строителство за изграждане, 
реконструкция или ремонт на сгради, включващи 
мерки за енергийна ефективност и конструктивно 
изграждане или укрепване на същата. 

ДА 

2. 

Участникът следва през последните 3 (три) 
години, считано до изтичане крайния срок за 
подаване на оферти, да има изпълнена услуга, 
еднаква или сходна с предмета на поръчката. 

Под услуга в обхвата на поръчката следва 
да се разбира инвестиционно проектиране и 
осъществяване на авторски надзор за енергийна 
ефективност или конструктивно укрепване на 
сграда или еквивалентен обект. 

ДА 

3. Участникът да бъде вписан в Централния 
професионален регистър на строителя при 
Камара на строителите в Република България за 
Първа група – Четвърта категория. 
Чуждестранните участници следва да бъдат 
вписани в еквивалентни регистри за 
еквивалентни строителни обекти, съобразно 
националният си закон. 
 

ДА 
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 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” 
ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА ЗА 
ДОПУСТИМОСТ/ПОДБОР 
Попълва се от Комисията с 

(Да/Не) 
№ КОЛОНА №1 КОЛОНА №2 

4. Участникът трябва да разполага с екип от 
експерти за изпълнението на инвестиционното 
проектиране и авторският надзор, както следва: 

- Архитект – 1 бр. Изисквания: висше 
образование специалност Архитектура, или 
еквивалент; валидно удостоверение за пълна 
проектантска правоспособност /ППП/; 

- Електроинженер – 1 бр.  Изисквания: 
висше образование специалност Електроинженер, 
или еквивалент; валидно удостоверение за ППП. 

- Инженер ОВК – 1 бр. Изисквания: 
висше образование специалност Отопление, 
вентилация и климатизация, или еквивалент; 
валидно удостоверение за ППП; 

- Инженер ВиK – 1 бр. Изисквания: 
висше образование инженер ВиК, или 
еквивалент; валидно удостоверение за ППП. 

ДА 
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 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” 
ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА ЗА 
ДОПУСТИМОСТ/ПОДБОР 
Попълва се от Комисията с 

(Да/Не) 
№ КОЛОНА №1 КОЛОНА №2 

5. Участникът трябва да разполага с екип от 
експерти за изпълнението на строителството, 
както следва: 

- Ръководител на строителните обекти – 1 
бр. Изисквания: Висше образование специалност 
от професионално направление „Строителен 
инженер” или еквивалентно. Най-малко 5 години 
професионален опит като ръководител на 
строителни обекти или еквивалентно. 
 - Технически ръководител на обекта: Да 
има завършено образование, отговарящо на 
изискванията на чл.163а, ал.2 и 3 от ЗУТ; Да има 
най-малко 3 (три) години опит като технически 
ръководител.  
 - Отговорник за контрола на 
качеството: Да има най-малко 2 (две) години опит 
в контрола по качеството на строителни обекти; Да 
притежава удостоверение за контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството или 
еквивалентно. 

 - Експерт по безопасност и здраве в 
строителството: Да притежава удостоверение за 
„Експерт за безопасност и здраве” съгласно 
Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за 
условията и реда за провеждането на 
периодично обучение и инструктаж на 
работниците и служителите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд или еквивалентно; Да има 
най-малко 2 (две) години опит като 
специалист по здравословни и безопасни 
условия на труд. 

ДА 
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 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” 
ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА ЗА 
ДОПУСТИМОСТ/ПОДБОР 
Попълва се от Комисията с 

(Да/Не) 
№ КОЛОНА №1 КОЛОНА №2 

6. Участникът трябва да има назначен на 
трудов или граждански договор, или да използва 
ресурс на други физически и юридически лица, 
при условията на чл. 51А от ЗОП,  най-малко 
следния персонал, необходим за реализацията на 
обществената поръчка: 

10 /десет/ лица на длъжности от групи 
"Строителен работник" или „Строители на сгради 
и сродни на тях” и/или „Работници по 
довършителни работи в строителството и сродни 
на тях” и/или еквивалентни, съгласно 
Националната класификация на професиите и 
длъжностите /НКПД/. В тази група не се 
включват наети лица на длъжност „Общ 
работник” или еквивалентна. 

За участници, които не са български 
физически или юридически лица или техни 
обединения, лицата следва да бъдат назначени на 
еквивалентни длъжности. 

10 /десет/ лица на длъжност „Общ 
работник” или еквивалентна. 
 За участници, които не са български 
физически или юридически лица или техни 
обединения, лицата следва да бъдат назначени на 
еквивалентни длъжности. 
 

ДА 

7. Участникът трябва да има сертификати, 
които удостоверяват съответствието на участника 
със стандарти за системи за управление на 
качеството: 

- ISO 9001:2008 и/или еквивалентно; 
- EMAS и/или ISO 14001: 2004 и/или 

еквивалентно -  за управление на околната среда; 
Възложителят ще приеме и други 

еквивалентни сертификати, издадени от органи, 
установени в други държави членки, както и 
други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството или за опазване на 
околната среда. 

ДА 

8. Други специалисти на участника 
 

НЕПРИЛОЖИМО 
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След извършените проверки и проведена дискусия, Комисията единодушно 

 
РЕШИ: 

 Допуска участник „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД” ЕООД до разглеждане на Плик № 2 
- Техническо предложение. 
 
 

3. Участник № 3: „НСК СОФИЯ” ЕООД 
 От участника са изискани следните документи: 

1. Образец № 19 – Ключови експерти – в образеца участникът не е включил всички 
изискуеми експерти. 

2. Образец № 20 – Професионална автобиография – липсват професионалните 
автобиографии на двама ключови експерти 

 
 В определеният срок участникът е представил запечатан плик. Председателят отвори 
плика и констатира наличието наследните документи: 

1. Образец № 19 – Ключови експерти – попълнен с всички изискуеми експерти. 
2. Образец № 20 – Професионална автобиография – за липсващите двама ключови 

експерти 
 
 
  
 
 Комисията попълни в пълнота Оценителен лист № 1 за участника: 
 
 
 
 
 
 
 

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №1 
ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ, ПЪЛНОТА И 

АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ ОТ ПЛИК№1 

 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „НСК СОФИЯ” ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

НАЛИЧИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 

с 
(Да/Не/Неп
риложимо/

Да се 
предостави) 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

ПЪЛНОТА 
И 

АДМИНИС
ТРАТИВН

О 
СЪОТВЕТ

СТВИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 
с (Да/Не/ Да 

се 
предостави) 

ПРОВЕРКА ЗА 
НАЛИЧИЕ, 

ПЪЛНОТА И 
АДМИНИСТРАТИВН

ОТО 
СЪОТВЕТСТВИЕ НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ ОТ 
УЧАСТНИКЪТ 

ИЗИСКВАНИ ОТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Попълва се от 

Комисията с (Да/Не) 



 

 21

№ КОЛОНА №1 КОЛОНА 
№2 

КОЛОНА 
№3 

КОЛОНА №4 

1.  СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК №1    

2.  ПЛИК №1 „ДОКУМЕНТИ ЗА 
ПОДБОР” трябва да има 
следната последователност и 
съдържание: 

   

3.  АДМИНИСТРАТИВНИ 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ СЕ 
ПРЕДОСТАВЯ В 
СЪОТВЕТНИТЕ 
ОБРАЗЦИ: 

   

4.  Образец № 1 – Заявление за 
участие. 

ДА ДА ДА 

5.  Приложение № 1 – Списък 
на документите, съдържащи 
се в офертата 

ДА ДА ДА 

6.  Образец № 2 -  
Административни сведения. 

ДА ДА ДА 

7.  Образец № 3 – 
Регистрационни документи 
на участника. 

ДА ДА ДА 

8.  Образец № 4 – Декларация 
по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. 

ДА ДА ДА 

9.  Образец № 5 – Декларация 
по чл. 56, ал. 1, т. 11 от 
ЗОП. 

ДА ДА ДА 

10. Образец № 6 – Декларация 
за запознаване с всички 
обстоятелства и условия на 
обществената поръчка. 

ДА ДА ДА 

11. Образец № 7 – Декларация 
за задължаване да се 
спазват условията на 
поръчката и да не се 
разпространява данни, 
свързани с нея. 

ДА ДА ДА 

12. Образец № 8 – Декларация 
за приемане на етичните 
клаузи на обществената 
поръчка. 

ДА ДА ДА 

13. Образец № 9 – Декларация 
за съгласие от 
подизпълнител/и. 

НЕПРИЛО
ЖИМО 
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 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „НСК СОФИЯ” ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

НАЛИЧИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 

с 
(Да/Не/Неп
риложимо/

Да се 
предостави) 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

ПЪЛНОТА 
И 

АДМИНИС
ТРАТИВН

О 
СЪОТВЕТ

СТВИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 
с (Да/Не/ Да 

се 
предостави) 

ПРОВЕРКА ЗА 
НАЛИЧИЕ, 

ПЪЛНОТА И 
АДМИНИСТРАТИВН

ОТО 
СЪОТВЕТСТВИЕ НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ ОТ 
УЧАСТНИКЪТ 

ИЗИСКВАНИ ОТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Попълва се от 

Комисията с (Да/Не) 

№ КОЛОНА №1 КОЛОНА 
№2 

КОЛОНА 
№3 

КОЛОНА №4 

14. Образец № 10 – Декларация 
за членове на обединението. 

НЕПРИЛО
ЖИМО 

  

15. Образец № 11 – Декларация 
за участието на 
подизпълнители. 

ДА ДА ДА 

16. Образец № 12 – 
Декларация, че участникът 
е посетил строителната 
площадка и се е запознал с 
условията за строителство 
на място. 

ДА ДА ДА 

17. Образец № 13 – Гаранция за 
участие. 

ДА ДА ДА 

18. Образец № 14 – 
Пълномощно от участника 
и/или участник в 
обединението и/или 
обединението и/или 
подизпълнителя за подаване 
на оферта и/или подписване 
на документация. 

НЕПРИЛО
ЖИМО 

  

19. Образец № 15 – Създаване 
на обединение. 

НЕПРИЛО
ЖИМО 

  

20. Образец № 16 – 
Пълномощно от членовете 
на обединението. 

НЕПРИЛО
ЖИМО 
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 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „НСК СОФИЯ” ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

НАЛИЧИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 

с 
(Да/Не/Неп
риложимо/

Да се 
предостави) 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

ПЪЛНОТА 
И 

АДМИНИС
ТРАТИВН

О 
СЪОТВЕТ

СТВИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 
с (Да/Не/ Да 

се 
предостави) 

ПРОВЕРКА ЗА 
НАЛИЧИЕ, 

ПЪЛНОТА И 
АДМИНИСТРАТИВН

ОТО 
СЪОТВЕТСТВИЕ НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ ОТ 
УЧАСТНИКЪТ 

ИЗИСКВАНИ ОТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Попълва се от 

Комисията с (Да/Не) 

№ КОЛОНА №1 КОЛОНА 
№2 

КОЛОНА 
№3 

КОЛОНА №4 

21. Образец № 17 – 
Доказателства за изпълнение 
на изискванията за 
изпълнени сходни 
строителни обекти и услуги. 

ДА   ДА  ДА 

22. Образец № 18 - 
Удостоверение за вписване 
в ЦПРС или еквивалентен. 

ДА ДА ДА 

23. Образец № 19 – Ключови 
експерти. 

ДА ДА СЕ 
ПРЕДСТАВ
И – 
ЛИПСВАТ 
ДВАМА 
КЛЮЧОВИ 
ЕКСПЕРТИ 

ДА 

24. Образец № 20 – 
Професионална 
автобиография. 

ДА -6 БР. 
 

ДА СЕ 
ПРЕДСТАВ
ЯТ ЗА 
ОСТАВАЩ
ИТЕ 2 
ЕКСПЕРТИ 

ДА 

25. Образец № 21 – Декларация 
за средния годишен брой на 
работниците и служителите. 

ДА ДА ДА 

26. Образец № 22 – Внедрени 
сертификати за качество. 

ДА ДА ДА 

27. Образец № 23 – Декларация 
за приемане условията на 
проекта на договор. 

ДА ДА ДА 
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 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „НСК СОФИЯ” ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

НАЛИЧИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 

с 
(Да/Не/Неп
риложимо/

Да се 
предостави) 

ПРОВЕРКА 
ЗА 

ПЪЛНОТА 
И 

АДМИНИС
ТРАТИВН

О 
СЪОТВЕТ

СТВИЕ 
Попълва се 

от 
Комисията 
с (Да/Не/ Да 

се 
предостави) 

ПРОВЕРКА ЗА 
НАЛИЧИЕ, 

ПЪЛНОТА И 
АДМИНИСТРАТИВН

ОТО 
СЪОТВЕТСТВИЕ НА 

ДОПЪЛНИТЕЛНО 
ПРЕДОСТАВЕНИТЕ 

ДОКУМЕНТИ ОТ 
УЧАСТНИКЪТ 

ИЗИСКВАНИ ОТ 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Попълва се от 

Комисията с (Да/Не) 

№ КОЛОНА №1 КОЛОНА 
№2 

КОЛОНА 
№3 

КОЛОНА №4 

28. Образец № 24 – Декларация 
съгласно изискванията на 
НПЕЕМЖС, приета с ПМС 
18 от 29.01.2015, изм. с 
ПМС 114 от 8.05.2015 на 
МРРБ. 

ДА ДА ДА 

29. Образец № 25 – Декларация 
по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от 
Закона за икономическите и 
финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани 
в юрисдикции с 
преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях 
лица и техните 
действителни собственици. 

ДА ДА ДА 

30. За Други изисквани 
документи и информация 
отразени в 
документацията за 
участие 

   

 
 
 След това Комисията попълни Оценителен лист № 2 за участника: 
 

 

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ №2 
ТУК СЕ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ/ПОДБОР ПО 

ФИНАНСОВИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАЗЕНИ В ПЛИК №1 
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 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „НСК СОФИЯ” ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА ЗА 
ДОПУСТИМОСТ/ПОДБОР 
Попълва се от Комисията с 

(Да/Не) 
№ КОЛОНА №1 КОЛОНА №2 

 ТЕХНИЧЕСК ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. 

Участникът следва през последните 5 (пет) 
години, считано до изтичане крайния срок за 
подаване на оферти, да има изпълнено 
строителство, еднаква или сходна с предмета на 
поръчката. 

Под строителство в обхвата на поръчката 
следва да се разбира строителство за изграждане, 
реконструкция или ремонт на сгради, включващи 
мерки за енергийна ефективност и конструктивно 
изграждане или укрепване на същата. 

ДА 

2. 

Участникът следва през последните 3 (три) 
години, считано до изтичане крайния срок за 
подаване на оферти, да има изпълнена услуга, 
еднаква или сходна с предмета на поръчката. 

Под услуга в обхвата на поръчката следва 
да се разбира инвестиционно проектиране и 
осъществяване на авторски надзор за енергийна 
ефективност или конструктивно укрепване на 
сграда или еквивалентен обект. 

ДА 

3. Участникът да бъде вписан в Централния 
професионален регистър на строителя при 
Камара на строителите в Република България за 
Първа група – Четвърта категория. 
Чуждестранните участници следва да бъдат 
вписани в еквивалентни регистри за 
еквивалентни строителни обекти, съобразно 
националният си закон. 
 

ДА 
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 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „НСК СОФИЯ” ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА ЗА 
ДОПУСТИМОСТ/ПОДБОР 
Попълва се от Комисията с 

(Да/Не) 
№ КОЛОНА №1 КОЛОНА №2 

4. Участникът трябва да разполага с екип от 
експерти за изпълнението на инвестиционното 
проектиране и авторският надзор, както следва: 

- Архитект – 1 бр. Изисквания: висше 
образование специалност Архитектура, или 
еквивалент; валидно удостоверение за пълна 
проектантска правоспособност /ППП/; 

- Електроинженер – 1 бр.  Изисквания: 
висше образование специалност Електроинженер, 
или еквивалент; валидно удостоверение за ППП. 

- Инженер ОВК – 1 бр. Изисквания: 
висше образование специалност Отопление, 
вентилация и климатизация, или еквивалент; 
валидно удостоверение за ППП; 

- Инженер ВиK – 1 бр. Изисквания: 
висше образование инженер ВиК, или 
еквивалент; валидно удостоверение за ППП. 

ДА 
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 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „НСК СОФИЯ” ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА ЗА 
ДОПУСТИМОСТ/ПОДБОР 
Попълва се от Комисията с 

(Да/Не) 
№ КОЛОНА №1 КОЛОНА №2 

5. Участникът трябва да разполага с екип от 
експерти за изпълнението на строителството, 
както следва: 

- Ръководител на строителните обекти – 1 
бр. Изисквания: Висше образование специалност 
от професионално направление „Строителен 
инженер” или еквивалентно. Най-малко 5 години 
професионален опит като ръководител на 
строителни обекти или еквивалентно. 
 - Технически ръководител на обекта: Да 
има завършено образование, отговарящо на 
изискванията на чл.163а, ал.2 и 3 от ЗУТ; Да има 
най-малко 3 (три) години опит като технически 
ръководител.  
 - Отговорник за контрола на 
качеството: Да има най-малко 2 (две) години опит 
в контрола по качеството на строителни обекти; Да 
притежава удостоверение за контрол върху 
качеството на изпълнение на строителството или 
еквивалентно. 

 - Експерт по безопасност и здраве в 
строителството: Да притежава удостоверение за 
„Експерт за безопасност и здраве” съгласно 
Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за 
условията и реда за провеждането на 
периодично обучение и инструктаж на 
работниците и служителите по правилата за 
осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд или еквивалентно; Да има 
най-малко 2 (две) години опит като 
специалист по здравословни и безопасни 
условия на труд. 

ДА 
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 ИМЕ НА УЧАСТНИКА: „НСК СОФИЯ” ЕООД 

 ВИД ПРОВЕРКА: 

ПРОВЕРКА ЗА 
ДОПУСТИМОСТ/ПОДБОР 
Попълва се от Комисията с 

(Да/Не) 
№ КОЛОНА №1 КОЛОНА №2 

6. Участникът трябва да има назначен на 
трудов или граждански договор, или да използва 
ресурс на други физически и юридически лица, 
при условията на чл. 51А от ЗОП,  най-малко 
следния персонал, необходим за реализацията на 
обществената поръчка: 

10 /десет/ лица на длъжности от групи 
"Строителен работник" или „Строители на сгради 
и сродни на тях” и/или „Работници по 
довършителни работи в строителството и сродни 
на тях” и/или еквивалентни, съгласно 
Националната класификация на професиите и 
длъжностите /НКПД/. В тази група не се 
включват наети лица на длъжност „Общ 
работник” или еквивалентна. 

За участници, които не са български 
физически или юридически лица или техни 
обединения, лицата следва да бъдат назначени на 
еквивалентни длъжности. 

10 /десет/ лица на длъжност „Общ 
работник” или еквивалентна. 

 За участници, които не са български 
физически или юридически лица или техни 
обединения, лицата следва да бъдат назначени на 
еквивалентни длъжности. 
 

ДА 

7. Участникът трябва да има сертификати, 
които удостоверяват съответствието на участника 
със стандарти за системи за управление на 
качеството: 

- ISO 9001:2008 и/или еквивалентно; 
- EMAS и/или ISO 14001: 2004 и/или 

еквивалентно -  за управление на околната среда; 
Възложителят ще приеме и други 

еквивалентни сертификати, издадени от органи, 
установени в други държави членки, както и 
други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството или за опазване на 
околната среда. 

ДА 

8. Други специалисти на участника 
 

НЕПРИЛОЖИМО 
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След извършените проверки и проведена дискусия, Комисията единодушно 

 
РЕШИ: 

 Допуска участник „НСК СОФИЯ” ЕООД до разглеждане на Плик № 2 - 
Техническо предложение. 
 
  
 
 
 

С това приключи заседанията на комисията. Председателят насрочи следващо заседание на 
Комисията на  18.04.2016 г. от 10,00 часа. Председателя закри заседанието в 18.00 часа.   

 
 
 
Комисия: 

      Председател: …/п/……………....... 
       

Членове:1) ………/п/………………. 
       
          2) ………/п/………………. 
       
          3) …………/п/……………. 
       
          4) …………/п/……………. 

 


