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 датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 

1 732 455(един милион седемстотин тридесет и две хиляди четиристотин 

петдесет и пет) лева, от който   866 227(осемстотин шестдесет и шест хиляди 

двеста двадесет и седем) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 

 Забележка: Изискваният минимален общ оборот трябва да е съобразен със 

стойността, обема и срока за изпълнение на обществената поръчка и не може да 

надхвърла двукратният размер на нейната прогнозна стойност. 

 За обособени позиции от 7 до 12 няма изисквания за икономическо и 

финансово състояние на участниците. 

 За обособени позиции от 13 до 18 няма изисквания за икономическо и 

финансово състояние на участниците. 

9.2. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени 

поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.9.1 и годишния финансов отчет 

(ГФО) или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от 

законодателството на държавата, в която участникът е установен.  
Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите 

от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си 

състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 

10. Технически възможности и квалификации 

За обособени позиции от 1 до 6. 

10.1. За изпълнение на проектирането: Участникът трябва да има опит за изпълнение на 

поръчката. През последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата да е 

изпълнил поне една дейност с предмет и обем идентична или сходна с тази на 

поръчката. 

*Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира проектиране на 

средно и високо застрояване жилищни и/или обществени сгради. 

10.2. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.1 за услугите, 

които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 

три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга (референции, 

публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участиците). 

10.3. За изпълнение на строителството: Участникът трябва да има опит за изпълнение 

на поръчката. През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата да е 

изпълнил поне две дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на  

поръчката. 

*Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбират СМР за 

преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или 

строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ, 

включващи комбинация от следните дейности: - поставяне на топлоизолация на 

покриви и стени; - поставяне на хидроизолация; - подмяна на съществуваща дограма; - 

подмяна или монтаж на отоплителна, В и К и електрическа инсталация. 

10.4. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.2 

за строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на 

подаване   на   офертата,   което   е   идентично   или   сходно  с  предмета на поръчката,    

                                                                                                                                                                                


