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Изисквания към участниците в процедурата 
 

процедура за избор на изпълнител чрез публична покана по реда на глава осем “a” от 

Закона за обществените поръчки, с предмет: „Основен ремонт на недвижим имот, надходящ 

се в гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 42, вх. А, предназначен за 

административни помещения на областен военен отдел –Велико Търново“ 

  

1. Изисквания към кандидатите и участниците 

 1.1.Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да 

бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно 

обединение, което отговаря на предварително обявените условия. Възлагането на работи на 

подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря за действията, 

бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия 

и работа, при спазване на всички изискания, заложени в ЗОП.  Участниците могат да 

предлагат неограничен брой подизпълнители. 

1.2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го 

представлява по закон или от упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно 

лице.  

1.3. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка участник, който не отговаря на изискванията на чл.47 ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. Не 

може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо 

или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от 

обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. 

2. Изисквания за технически възможности и квалификация 

 2.1.Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на 

подаване на офертата, да има изпълнено строителство, еднакво или сходно с предмета 

на поръчката, от които изпълнени най-малко 1 (един) обект еднакъв или сходен с 

предмета на поръчката.  

 

* Под „сходни с обекта на поръчката” следва да се разбират дейности, свързани с 

изпълнение на строително-монтажни работи по ремонт на сгради за обществено и/или 

административно ползване от същата и/или по  висока категория. 

 

Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето от 

участника на Списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от 

датата на подаване на офертата,  което е еднакво или сходно с предмета на поръчката/по 

образец/ и:  

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за 

въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните 

органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото и вида на строителството, или  

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат датата, на която е приключило 

изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на 

издателя и данни за контакт, или  

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените 

строителни дейности; 

2.2. Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) и да има издадено удостоверение от Камарата на строителите за 

строежи трета група, четвърта категория и валиден талон по чл.23, ал.1 от Правилник 

за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. 
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Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на заверено от 

участника копие на Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на 

строителя (ЦПРС) за изпълняване на втора група строежи от трета категория, съгласно чл.5, 

ал.6, т.2.3.1. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или при участник–

чуждестранно лице-еквивалентен документ, изготвен съгласно националния закон на 

участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е установен . 

 Вписването в съответен регистър на държава-членка на ЕС, или на друга държава-

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на 

вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено (чл.3, ал.2 от Закона за 

камарата на строителите).  

В случай че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС към датата на 

подаване на офертата или не притежава валиден еквивалентен документ, посочен в 

предходния абзац, то същият прилага еквивалентен документ, изготвен съгласно 

националния закон на участника, издаден от компетентен орган от държавата, в която е 

установен и Декларация (свободен текст), че се е запознал с условията за вписване в ЦПРС 

(за повече информация: http://register.ksb.bg), отговаря на тях и ако бъде определен за 

изпълнител се задължава в 30-дневен срок от получаване на решението за определянето му 

за изпълнител да представи изискваните по настоящата точка документи, удостоверяващи 

вписването му в ЦПРС. 

Участникът представя към удостоверението и талоните за актуална регистрация в 

ЦПРС или друг еквивалентен документ. 

 

2.3.Всеки участник следва да притежава внедрени системи в областта на 

строителството по следните стандарти: 

 

- ISO 9001:2008 – Система за управление на качеството и/или еквивалентно;  

- ISO 14001:2005 - Системи за управление на околната среда и/или еквивалентно 

 

За доказване на съответствието си с изискваването на възложителя участниците 

следва да  представят заверени копия от валидни към датата на отваряне  на офертата  

Сертификат ISO 9001:2008 Система за управление на качеството и/или еквивалентен; 

Сертификат ISO 14001:2005 Системи за управление на околната среда и/или еквивалентен 

или да представят  други доказателства за еквивалентни мерки за управление на качеството и 

опазване на околната среда. 

Представените  сертификати и/или еквивалентни документи  следва да са с обхват 

строително-монтажни работи. 

* При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 

критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В 

случаите по чл. 49 от ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в 

обединението, който ще изпълни съответната дейност. 

** Участник може да докаже съответствието си с изискванията  за технически 

възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези 

случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните 

възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще 

има на разположение ресурсите на третите лица. За целите на горното трети лица може да 

бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от 

правната връзка на кандидата или участника с тях. 


