
Приложение № 1

Д(И)-42-17 Наличие и описание на документи
"Девня трейд" ООД

Документи Етап I Етап II

1.1.  Оферта (по образец), Да 05.01.2018 г.

1.2.  Списък на документите, които се съдържат в офертата, подписан и подпечатан от

участника.
Да 05.01.2018 г.

1.3.      Кратко представяне на участника. При участници обединения – копие на

договора за обединение и декларация за регистрация, в случай че бъде определен за

изпълнител;

Да 05.01.2018 г.

1.4.      Попълнен ЕЕДОП, съгласно изискванията на ЗОП, с приложени документи и

доказателства, както следва:
Да 05.01.2018 г.

1.4.1.  Справка за административни сведения (по образец); 05.01.2018 г.

1.4.2.  Лично състояние: Липса на основания за отстраняване от процедурата,

съгласно изискванията на чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП (декларация по образец в

приложение) или приложени доказателства за предприети мерки за доказване на

надеждност;

Да 15.08.2017 г.

1.4.3.  Правоспособност за упражняване на професионална дейност: – Копие

от Удостоверение за вписване в Централен професионален регистър на

строителя, втора група строежи от първа категория, включително и валиден

контролен талон;

Да

Удостоверение №  IІ-TV 001761 от КСБ Централен 

професионален регистър на строителя за втора група 

строежи от първа категория и др.

1.4.4.1.    Копие от баланс за последните три приключени финансови години, в случай 

че не са публикувани в Търговския регистър и справка за общия оборот и за оборота в 

сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съгласно образец в приложение;

Да

Декларацията по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП, не 

съответства на декларираните обстоятелства в 

справката по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

1.4.4.2.    Застраховка „Професионална отговорност“ – копие на валидна

застрахователна полица, съгл. изискванията на чл. 171 и чл. 172 от ЗУТ.
Да

Копие на застрахователна  полица с валидност до 

24.02.2018 г.

1.4.5.1. Списък с изпълнени обекти идентични или сходни с предмета на поръчката, в

съответствие с изискванията на Техническата документация на Възложителя, в

пристанищна инфраструктура или в стратегически обекти, за последните 5 (пет)

години от датата на подаване на офертата, съгласно справка - декларация по образец,

придружена с актуални удостоверения за добро изпълнение (минимум 3 бр.);

Да

Представено е описание на изпълнени дейности с 

предмет и обем, които са идентични или сходни с 

тези на поръчката. Не са представени  

удостовeрения за добро изпълнение в 

пристанищна инфраструктура или в 

стратегически обекти, подписани от 

Възложител - минимум 3 броя.

1.4.5.2. Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата 

на участника, които отговарят за изпълнение на поръчката и за контрола по 

качеството, в който е посочена професионалната им компетентност.

1.4.5.3. Списък на техническите средства, съоръжения и оборудване, които ще бъдат 

използвани за изпълнение на поръчката, вкл. и за осигуряване на качеството.

1.4.5.4.  Описание на мерките за опазване на околната среда. Доказателства за 

наличие на система за опазване на околната среда ISO 14001:2004, съгласно 

европейските стандарти или еквивалентен сертификат. 

Да
Валиден сертификат до 14.09.2018 г., вкл.описание 

на мерките

1.4.5.5.  Описание на мерките за управление на качеството. Доказателства за наличие 

на система за управление на качеството ISO 9001:2008, съгласно европейските 

стандарти или еквивалентен сертификат.

Да
Валиден сертификат до 14.09.2018 г., вкл.описание 

на мерките

1.4.5.6. Описание на мерките за управление на здравословни и безопасни условия на 

труд. Доказателства за наличие на система за управление на здравословни и 

безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007, съгласно европейските стандарти или 

еквивалентен сертификат.

Да
Валиден сертификат до 14.09.2018 г., вкл.описание 

на мерките

2. Папка „Техническо предложение“ Да Подписан от трима членове на комисията

3.   Ценово предложение, поставено в отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“
Да Подписан от трима членове на комисията

Председател : *

*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

Да
Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 3, т. 4 и т.6  от ЗОП, 

съгласно образец на Възложителя, др. докумнети

1. Папка „Административни документи. Критерии за подбор“:

1.4.4.  Икономическо и финансово състояние:

1.4.5.     Технически и професионални възможности:


