


Наименование: 

Прогнозна стойност: 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: Общи изисквания към участниците 

Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 
юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията на Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), както и на 
изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация. 

Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници, за които е налице някое 
от приложимите обстоятелства по смисъла на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т.7 от ЗОП. Липсата на тези 
обстоятелства се удостоверява с декларации, по образец (Приложение № 4 и Приложение № 5). 
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена поръчка. 
До участие в процедурата се допускат само участници с оферти, отговарящи на изискванията на 
настоящата документация 

Офертата трябва да се представи в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от 
него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху опаковката, 
участникът следва да посочи предмета на поръчката, наименование, адрес за кореспонденция, 
телефон и по възможност факс и електронен адрес , както и следното предписание: „Да не се 
отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценка и класиране" . Офертата се представя в 
писмен вид, на хартиен носител. Всички документи, които са копия следва да бъдат заверени с надпис 
"вярно с оригинала", подпис на лицето, което представлява участника. 

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването 
и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. 
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са 
представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана, прозрачна или скъсана 
опаковка. Непълни оферти няма да бъдат разглеждани. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят не поставя такива 

изисквания. 

Икономическо и финансово състояние: Участниците следва да са реализирали през последните три 
приключили финансови години, от изпълнение на СМР и/или строителство в размер минимум на 120000 
лв., който се доказва с представяне на заверени копия на годишните финансови отчети или техни съставни 
части, когато публикуването им се изисква и/или справка за оборота от изпълнение на СМР и/или 
строителство за последните три години. 

Участниците следва да имат застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо 
на обема и характера на поръчката и трябва да представят заверено копие на застраховка "Професионална 
отговорност", с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката. 

Технически и професионални способности: Участниците следва да са изпълнили през последните 5 
/пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко 1/едно/ строителство с предмет и обем, 
идентично или сходно с това на поръчката. За да докажат това изискване, участниците следва да 
представят списък на строителствата( по образец Приложение № 10) , идентични или сходни с предмета 
на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на 
която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали строителството е изпълнено в 
съответствие с нормативните изисквания. 

Участниците следва да разполагат с необходимия брой технически лица, които ще изпълняват 
строителството, предмет на настоящата обществена поръчка, като минимум едно от лицата следва да е 
строителен техник, който ще ръководи строителните работи. Това лице следва да е с придобита 
специалност в строителство и архитектура и притежаващо опит от минимум 3 години в областта на 
строителството. За доказване на това изискване участниците следва да представят списък на технически 
лица, които ще изпълняват строителството, с посочено минимум едно лице - което ще ръководи 






