
Приложение № 1

Д(И)-16-17 Наличие на документи

ЕТ "Марица М - Борис Михалков"

1.1.Оферта (по образец). 15.08.2017 г.

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

участника.
15.08.2017 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;
15.08.2017 г.

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

доказателства, както следва:
15.08.2017 г.

1.4.1.  Справка за административни сведения (по образец); 15.08.2017 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;

Декларация съгласно образец  на Възложителя от 

представляващия.

1.4.3.  Правоспособност за упражняване на професионална дейност – Копие от

Удостоверение за вписване в регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП за извършване на дейности по

поддържане и ремонтиране на асансьори;

Удостоверение № С197 от 14.06.2017 г.

1.4.4.1.    Копие от ОПР и 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;

Справка - Декларация по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП, 

съгласно образец на Възложителя и ОПР и Баланс за 

2014 г., 2015 г. и 2016 г.

1.4.4.2.    Застраховка „Професионална отговорност“ – копие на валидна застрахователна полица,

съгл. изискванията на чл. 171 и чл. 172 от ЗУТ.

Копие на застрахователна  полица с валидност до 

31.03.2018 г. и добавък, Застрахователна полица за 

застраховка Трудова злополука"

1.4.5.1. Списък на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, в

съответствие с изискванията на Техническата документация на Възложителя, за последните 5

(пет) години от датата на подаване на офертата. 

Не са представени удостоверения за добро 

изпълнение в пристанищна инфраструктура 

или в стратегически обекти от съответните 

възложители.

1.4.5.2.    Списък на технически лица, 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; списък на техническите средства, съоръжения и

оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съгласно декларация по

образец;

Списък, с приложени удостоверителни документи и 

др. подобни

1.4.5.3.    Описание на мерките за управление на качеството. Сертификат за управление на

качеството БДС EN ISO 9001:2015, съгласно европейските стандарти или еквивалентно/и.
Валиден сертификат до 04.08.2020 г.

1.    Административни документи. Критерии за подбор:

1.4.4.  Икономическо и финансово състояние:

1.4.5.     Технически и професионални възможности:


