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               Приложение № 8  

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 

1. Обща информация 

С посочените по-долу критерии за подбор Възложителят е определил минималните изисквания за допустимост по отношение на Кандидатите в 
процедурата с цел установяване на възможността им за изпълнение на поръчката. 

Кандидатите декларират съответствието си с критериите за подбор чрез представянето на информация в Единния европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП) по указания по-долу начин. При подаването на Заявлението за участие Кандидатите не представят други документи, 
с които да доказват съответствие с критериите за подбор. 

В хода на процедурата Възложителят може да изисква от Кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се 

доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, с изключение на 

документи, които са му служебно известни. В тези случаи Кандидатите са длъжни да представят документите и информацията, посочени в колона 6 

на таблицата по-долу. 

№ Критерий Минимални изисквания Пояснение Деклариране в 
ЕЕДОП 

Документи за 
доказване 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Финансово и икономическо 
състояние 
 

1.1. Минимален общ оборот1 
за последните три 
приключили финансови 
години (2014г., 2015 г. и 2016 
г.) в зависимост от датата, на 

Кандидатът следва да има 
минимален общ оборот, 
равен на двукратния 
размер на прогнозната 
стойност на обществената 

Кандидатът следва да 
предостави 
информация в Част 
ІV, Раздел Б, т. 1а) и 
2а) от ЕЕДОП за 

Един или няколко от 
следните документи:  
а) удостоверения от 
банки; 
b) годишните 

                                                           
1 „Годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби (§2, т. 66 от ДР на ЗОП). 
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която Кандидатът е създаден 
или е започнал дейността си2 - 
120 млн. евро  

поръчка. 
 

годишния си оборот 
за последните три 
приключили 
финансови години 
(2014 г., 2015 г. и 
2016 г.), в зависимост 
от датата, на която 
Кандидатът е 
създаден или е 
започнал дейността 
си. 

финансови отчети или 
техни съставни части, 
когато публикуването 
им се изисква; 
c) справка за общия 
оборот и за оборота в 
сферата, попадаща в 
обхвата на поръчката. 
 
Когато по 
основателна причина 
Кандидатът не е в 
състояние да 
представи посочените 
документи, той може 
да докаже своето 
икономическо и 
финансово състояние 
с помощта на всеки 
друг документ, който 
Възложителят приеме 
за подходящ. 
 

  1.2. Минимален оборот в 
сферата, попадаща в обхвата 
на поръчката , изчислен на 
база годишните обороти, в 
размер на 30 млн. евро 

Оборот в сферата, 
попадаща в обхвата на 
поръчката“ е сума, равна 
на частта от нетните 
приходи от продажби, 
реализирана от дейности, 
попадащи в обхвата на 
обществената поръчка(§2, 
т. 67 от ДР на ЗОП). 
Дейности, попадащи в 
обхвата на обществената 
поръчка, са производство 
и доставка на тръби с 
диаметър минимум DN 650 
и производство на външно 
и вътрешно покритие за 
тръби с диаметър 
минимум DN 650. 

2. Технически и професионални 
способности 
 

2.1. Изпълнени дейности с 
предмет и обем, идентични 
или сходни с тези на 
поръчката, за последните 5 
(пет) години от датата на 
подаване на Заявлението за 
участие. 

„Дейности с предмет и 
обем, идентични или 
сходни с тези на 
поръчката“ са: 
a) производството и 
доставката на минимум 10 
000 тона или 45 000 м. 

Кандидатът следва да 
предостави 
информация в Част 
ІV, Раздел В, т. 1б) от 
ЕЕДОП за доставките 
с предмет и обем, 
идентични или 

Списък на доставките, 
които са идентични 
или сходни с 
предмета на 
обществената 
поръчка, с посочване 
на стойностите, 

                                                           
2 Кандидати, които са започнали дейността си по-късно (след 01 януари 2014 г.), следва да изпълнят изискването за общ и специален оборот, считано от започването на дейността. 
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 тръби клас на материала 
L450ME или еквивалентен 
или по-висок за 
приложение при 
тръбопроводи за пренос 
на петрол и/или природен 
газ по суша и/или море с 
размери DN 650  или по-
голям, и 
b)производството и 
полагане на външно 
защитно покритие с три 
слоя полиетилен и на 
вътрешно покритие 
(грундиране) с използване 
на епоксид за минимум 10 
000 тона или 45 000  м 
тръби с размери DN 650  
или по-голям.  
 
С оглед специфичния 
предмет и големия обем 
на обществената поръчка 
Възложителят предвижда 
5 годишен период (който 
надвишава 
законоустановения 3 
годишен), в рамките на 
който Кандидатът следва 
да е изпълнил дейности с 
предмет и обем, 
идентични или сходни с 

сходни с тези на 
поръчката, с 
посочване на 
доставките, 
изпълнени за 
последните пет 
години, считано от 
датата на подаване 
на Заявлението, 
сумите, датите и 
получателите. 
 

датите и 
получателите, заедно 
с доказателство за 
извършените 
доставки (договори, 
приемо-
предавателни 
протоколи, 
референции и др.). 
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тези на поръчката. 
 

  2.2. Технически лица, 
включително такива,  които 
отговарят за контрола на 
качеството. 

Персонал, квалифициран 
да оперира и обслужва 
техническите средства и 
съоръженията, изискани в 
т. 2.3. и 2.5. по-долу, 
осигуряващи качество на 
продукцията, както и 
всякакъв допълнителен 
персонал, ангажиран със 
системата по управление 
на качеството на 
Кандидата. 

Кандидатът следва да 
предостави 
информация в Част 
ІV, Раздел В, т. 2) от 
ЕЕДОП. 
 

Списък на 
техническите лица, 
включени или не в 
структурата на 
Кандидата, които 
отговарят за контрола 
на качеството. 

  2.3. Технически средства и 
съоръжения за осигуряване на 
качеството, включително за 
проучване и изследване, както 
и прилагане на определени 
мерки за осигуряване на 
качеството. 
 

Кандидатът трябва да 
разполага с оборудване за 
провеждане на следните 
анализи и изпитания: 
-  Химически анализ 
на материала за 
производство на тръби;  
-  Механични 
свойства, в това число 
твърдост, огъване, 
дуктилност; 
- Хидравлично 
изпитване; 
- Макрографски тест 
на заварките; 
-  Интегрирана 
автоматизирана система за 
ултразвуков тест на 

Кандидатът следва да 
предостави 
информация в Част 
ІV, Раздел В, т. 3) от 
ЕЕДОП. 
 

Списък на 
техническите 
средства и 
съоръжения за 
осигуряване на 
качеството, 
включително за 
проучване и 
изследване, както и 
описание на мерките, 
използвани от 
Кандидата за 
осигуряване на 
качеството. 
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произведените тръби; 
-  Радиографичен 
тест на заварките; 
-  Стендове за 
визуална проверка; 
-  Измервателни 
средства за контрол на 
диаметъра на тръбите, 
отклонения от овалността, 
дебелина на стената и 
други необходими. 
 
Кандидатът следва да има 
налично оборудване и 
помещения за провеждане 
на тестовете. 
 
По отношение на мерките 
за осигуряване на 
качеството Кандидатът 
трябва да е сертифициран 
да използва API монограм 
за тръбите, предмет на 
обществената поръчка, по 
отношение на продукти, 
материал и размер. 

  2.4. Система/и за управление 
на качеството, 

Обхват на системата за 
управление на качеството: 

Кандидатът следва да 
предостави 

Копия от валидни 
сертификати3, 

                                                           
3 Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 
„Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
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сертифицирана/и съгласно 
стандарт ISO ЕN 9001:2008 
(или еквивалентeн)  

а) производство на тръби 
за пренос на петрол и/или 
природен газ и 
производство на външно и 
вътрешно покритие на 
такива тръби; 
b) доставка на тръби с 
диаметър DN 650 или по-
голям. 
 

информация в Част 
ІV, Раздел Г от 
ЕЕДОП. 
 

удостоверяващи 
съответствието с 
изискуемите 
стандарти. 
 

  2.5. Инструменти, съоръжения 
и техническо оборудване, 
необходими за изпълнение на 
поръчката 

a)  Производствена линия 
за тръби с размер DN 800  
и клас на материала 
L450ME или по-висок,  с 
годишен производствен 
капацитет надвишаващ два 
пъти предмета на 
поръчката; 
 
b) За производството 
на покритие – 
производствени линии, 
осигуряващи минимално 
производство на 
количествата по б. а); 

Кандидатът следва да 
предостави 
информация в Част 
ІV, Раздел В, т. 9) от 
ЕЕДОП. 

Декларация за 
инструментите, 
съоръженията и 
техническото 
оборудване, които ще 
бъдат използвани за 
изпълнение на 
поръчката. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване3 съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за 
националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.  
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. 
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато Кандидатът не е 
имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи Кандидатът 
трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 
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c) Складова площ и 
подемно-транспортна 
техника, позволяващи 
съхранение и управление 
на складови наличности от 
минимум 20 000 м. тръби 
по б. а). 

  2.6. Стоките трябва да са 
сертифицирани от 
акредитирани лица за контрол 
на качеството, 
удостоверяващи 
съответствието им със 
следните спецификации или 
стандарти (или еквивалентни):  
- ISO 3183;  
- EN 1594;  
- DIN 30670; и 
- EN 10208-2:2009.  
Продуктите трябва да са 
придружени от резултати от 
проведените тестове и 
сертификат 3.1 по стандарт EN 
10204 или еквивалентни. 
 
 

 Кандидатът следва да 
предостави 
информация в Част 
ІV, Раздел В, т. 12) от 
ЕЕДОП. 

Копия на валидни 
сертификати4, 
удостоверяващи 
съответствието на 
стоките със 
съответните 
спецификации или 
стандарти. 

 
2. Използване на капацитета на трети лица 

2.1. Условия за позоваване на капацитета на трети лица 

                                                           
4 Тук важи забележка № 4. 
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2.1.1. Кандидатът може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, 
посочени в таблицата по-горе, свързани с финансовото и икономическо състояние, техническите и професионални способности. 

2.1.2. По отношение на критериите, свързани с професионалните способности по т. 2.2. от таблицата по-горе, Кандидатът може да се позовава на 
капацитета на трето лице само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, 
ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

2.1.3. Когато Кандидатът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като 
представи документи за поетите от третите лица задължения. 

2.2. Отсъствие/наличие на основания за отстраняване и съответствие на третите лица с критериите за подбор 

2.2.1. Третите лица трябва да отговарят на тези критерии за подбор по т. 1 и 2 от таблицата, за доказването на които Кандидатът се позовава на 
техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата, свързани с личното състояние по т. 3.1.1. от Раздел II. 
Указания за изготвяне и подаване на Заявления за участие на Част Втора от Документацията за Обществената поръчка. 

2.2.2. Възложителят ще изиска от Кандидата да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някои от критериите за подбор по т. 1 
и 2 от таблицата, за доказването на които Кандидатът се позовава на неговия капацитет или за него са налице основания за отстраняване от 
процедурата, свързани с личното състояние по т. 3.1.1. от Раздел II. Указания за изготвяне и подаване на Заявления за участие на Част Втора от 
Документацията за Обществената поръчка.  

2.3. Солидарна отговорност 

В случай че Кандидатът използва капацитета на трето лице за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото 
състояние по т. 1 от таблицата по-горе, Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от Кандидата и от третото 
лице. 

Когато Кандидат е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на 
трети лица при спазване на условията по т. 2.1 – 2.3 от настоящата точка. 
 
3. Подизпълнители 

3.1. Отсъствие/наличие на основания за отстраняване и съответствие на Подизпълнителите с критериите за подбор 

3.1.1. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор по т. 1 и 2 от таблицата по-горе съобразно вида и дела от 
поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата, свързани с личното състояние по т. 3.1.1. от 
Раздел II. Указания за изготвяне и подаване на Заявления за участие на Част Втора от Документацията за Обществената поръчка. 
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3.1.2. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т. 3.1.1 от настоящата точка. 


