
ш Бр?акЕlт ЕАд

6280
гр, Гьлъбово
обл, Ст, 3агора

УТВЪРflИЛ:

ЯНИЛИН ПАВЛО
изjb lд х

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕ.ЩМЕТ:

,,ДОСТАВКА НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТОРБИ "
рЕФ. N9 12200з/20|7

ВИД НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

тел,; 0418/ 621 28
тел/факс: 041В/ 6252В

. \alr /о
ел\ --lý
Q ý-л.ь9дирЕктор

ГР. ГЪЛЪБОВО, ffЕКЕМВРИ 2017 г.

lТг



СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАI {ИЯТА:

1 Общо описание, усповия и изисквания за изпълнение на поръчкzIта.

2. Техническа спецификация

.)_ Правила и критерии за участие, за подбор и възлагане

4, Образец на оферта за участие

), Образец на оферта на техническо предло)(ение

6. Образец на оферта на ценово предложение

]. Стандартен образец на ЕЕ!ОП и указания за попълване

8, Проект на договор

9. Указания за начина на подготовка на оферта за участие

Изготвил:
иван Монев
Ръководител

Съгласували:

Отдел ) ърговскl-r"



l. оБщо описАниЕ, условия и изисквАния зА изпълнЕнLlIl Il;\
ПОРЪЧКАТА
1.1. Предмет на обществената поръчка

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на 1 000 000 /едIrн пtплttсltt,/

броя полипропиленови торби за технологичните нужди на ,.Брикел" ЕА! с технlтческtl
характеристики, посочени в техническата спецификация, неразделна част от IIастояtllа,],il

документация.

1.2. Срок, начин п място на изп,ьлнение на доставките:
Срок за t!зпълненttе на доставките: 12 (дванадесет) месеца от датата на склюtlваltе l]a

договора или до достигане на предвидените прогнозни количества.
начиrr rra изпълненI!е: по заявка на Възложrtтеля,
,Щоставките ще се извършват на базата на отделни заявки, изготвяIIи LI п()дilвltllll оl

страна на Възлотсителя. Заявките на Възлоrrtителя ще се отlIравят в писi\,lеll вllд I.iJIll ll[]c,j

електронно съобщително средство, позволяващо многократно възпроизве}кдане на заrlвl(а,Iil,
Поръчttата ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, опl]едеJIенlI ll(r

предварителни заявки съобразно нуждите на ,,Брикел" EAfl, Количества,га по вся|til o],]lellIlit,

доставка се определят съобразно текущите заявки на Възлоrкителя, регулярно Ilрез cpolia IIil

действие на договора ll ще зависят от дейността и натовареността на дру)I(еството.
Срок за Ilзпълнение на доставката: до 5 (пет) календарпи длIи, считано от пол\iчаl]аllс

- на заявка от Възлоrrtителя.
Възлояtителят не е дJIъжен да зfulви цяllо,l,о проfнозно количество издеiия I.1, Ile IIocIt

отговорност за това.
Място на Iiзпълнение: DDP база на Възложителя /Инкотермс 2010/ в ..Бриrtел" [,;\ll.

гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора,

1.3. Вариантност на техническата и цевова оферта: Ile се допуска да се представятразJlllLI}lIl
варианти на офертата

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено.-tllltt
еквивалентно/и" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчI(al са 1lосOчс]llI
стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или техническл{ е,га,]lо]l lI()

чл.48, ал.1, т,2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, тъl]говскll Nlal]l(a.

патент, тип, конкретен произход или производство.
При доставка Ita еквивfuIент да се посочи еквиваJIента. В случай, че се ll|le.,L]lillil

еквивалент, участяикът трябва да докаже с подходяU{и средства, вклIочI,IтелIIо с t]l)e]

доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удов.[етворяват lio eкl]llBilJIeIllcll
начлttl изискванията, определени от техническата спецификация.

1.4. Условия за формиране нд цените, плащане:
- валута: български лев;

- други условия за формиране IIа цепата:
L{ените в офертата на участника да са без ДДС и да включват всички разходII lla

Изпълнителя по изпълнението на поръчката, включително доставката до мястото lta

изпълнение, посочено по горе.

I{ените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредl.tl,Illl
и платеяtни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоп{енаl,tll,е ]]

документацията за участие.
Плащането се извършва в срок до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на l]звърtl]ваIlе Ilil

доставка, лодписване на приемо - предавателен протокол и представяне IJa дан,ьчllа (laK,I1,1la,

Срокът се брои от датата на пооледното от изброените събития.

За нухtдите на оценката на подаваните оферти, участниците трябва /ta пoc(ltlill -

единиrIна цена на брой и обща стойност.



1.5. КрIrтериil за оценка на о{lертите: IlкolloмIlчecкlt най-изгодна оферта, tlзразснir lIl)c}

най-ниска цена, предложена за изпълнение на предмета на поръчката.

Формиране на цената. която ще участва при оценяването предложената eдllHIltlH|t l{ellil
за 1 бр. се умно}кава по количествата, обявени о,г Възлоrкителя.

Капкулираната обща цена е са {о за целите на оценяването на oc|lepTTTTe. llllTil
конкретните доставки ще се заплащат по предложената в офертата единична цеIIа за 1 б1l.

умножена по съответното реално доставено количество полипропиленови торби,
Прогнозната стойност на поръчката е 160 000 лв. (сто и шестдесет хlлляди :leBa), бе,l

rrачислен !!С.
Дко бъде открито несъответствие между предложената единична I(eнa t,t tlбttla-ttt

стойност поради допусната грешка в извършването на аритметичните действия, Възлсl;tttl,tсltяt

ще класIлра о{lертите на база предложената по-ниска цена.

1.6. Изпсквания Ii условпя на възложителя относно предложенIлето за lt]пъ.пIlсIlllс tln

поръtlката. floKyпleHTrI, Kollтo участникът следва да представlt за лоtiilзl}:lllс
съотRетстl]пето cI.1 с пзlлскванията IIа възложlIтеля
1 .6. 1 . В предлолtението за изпълненltе яа поръчката участникът да декларира произво/llll,еJltt llil
изделията и страна на произход,
1 .6.2. При подаване на докумеFIти за участие, участникът представя:
- Проспекти, брошури, каталози на производителя на изделията;
- ,Щекларация за произход (когато е прl,tлоrкимо);
- Сертификати за качество;
-!руги доttумtенти удостоверяващи съответствието на изделията с из}iскваIlиятil llil
Възлолtителя;
- Мостри - 10 бр. полипропиленови торби*

+Изисrсваните от възложителя N,Iостри ще бъдат използванI{ за установяваIIс lllt
пригодността на предлаганите от участника изделия с техническ!lте ..lсобенос1,1l ll;l

пакетиращата инсталация на Възлоltсителя. При проверка на съответствието на прел,пагаIIll1L,

изделия е възможно, същите да бъдат с нарушеrIа цялост ил1l търговсItи вид.
*Въз основа на представените мостри Въз,ltожителят ще преценява далI{ досl,ilt}rllIIllс

изделия отговорят на техническите изисквания в спецификацията къNI поръчката.
1.6.З. ОпаIсовка, маркпровка,траt|спорт
1.6.З.1. Опакова}Iето на изделията се Llзвършва, като същI{те се поставят в палетlI.
1 .6.З.2 Всяка опаковttа трябва да съдържа изделия от една партида.
1.6.З.З. На всяка отделtIа лартида се маркира:
- I lаименование на продукта;
- fiата на производство;
- ГаранI[ионен срок.
1.6.3.4 Опаковката трябва да е подходяща и да предпазва изделията от механичнrI повреjtlI.

разкъсване, развързваIIе и разNIотаване при транспор,г и съхранение.
1.6.4. flокупlептаlIIlя прп извършване на доставка
1.6.4.1. Изделията се придружават от сертификат за произход, издаден от завода проrlзволlt,rс,Jt.

с който се гарантира, че доставяната партида отговаря на изlлскванията на съответIIIIт,е ,]il

продукцията стандарти.
1.6.4.2,Всяка llартида се придружава от отделен сертификат"
1.6,4,3,Сертификатът съдържа:
- НаимеtIовашие на завода производитеJI.
- Технически данни.
- Масата и номера на партидата
- Holtepa на съответния стаIIдарт



2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Пълно описание на предмета на обществената поръчка: ,,flocTttBlta ttil
пиленовп торби", както следва:

N9 наишIенование Мярка количесr во
l Полипропиленови торби бр. l 000 000

Не се допуска да се представят различнIi варианти на офертата. В l,tзпълtIенtlе ttlt

разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено !,или еквивалентно/и'' ttавсяtt,ь]lс_

където в нас,гоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техIlиаIесiiа otlellliil.
техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както ll I(ога,го cil
посочени N,lодел, LIзтоаIник, процес, търговска п{арка, патент, тип, конкретен lIpottзxolt ll]]ll
производство.

При доставка на еквиваJIент да се посочи еквиваlrента. В случай. че се пpe]l]lillil
еквивалент, участникът трябва да докarке с подходящи средства, включIлтелно с чре,t

доказателствата ло чл,52 от ЗОП, че.предлаганите решения удовлетворяват по еквtIвалеI I,геl l

начин изискванията, определени от техническата спецификация.
Срок за цялостно изпълненпе на поръчката: Срокът за изпълнение на факt,tlчесIttt t-c,

дейности по договора е 12 месеца от датата на сключване на договора или до достI]гаltе ]]а

l Iрелвидените прогнозни количества.
Начпн на изпълнение: по зсявка ttct Въз;lоэl{tttпе-,tя

_ Доставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни порl,.ll(It.

изготвяни и полавани от страна на Възложителя.
Възлотtителят не е длъжен да заяви цялото количество изделия и не носи отговорIlост ,]1l

това,
Срок за Iлзпълнение на доставката: до 5 (пет) календарни дни, считаllо от гIол]ltlаваllс

на заявка от Възло;rtителя.
Място rra изпълненllо: DDP базсt на Възлtlэк,ttlпе-,tлt /ИHKoltle1l.1tc 20l0/ в zpoO Гl,,ll,бовtl -

I,Iзвъlt zpctdct, обl Спсtра Зоzорсt,
ТехнrIчески пзIlскванIlя кьм лоставяните изделпя :

о Разплер: 50/80 см.
. Товароносимост: 25 кг.
о Тъкан: полипропилен, нестабилизирана , плоскостно тегло 50 гр. /lcB. п,t.

о Тегло на торбата: 41,250 гр. +l- 5 %
ГараrIционеrI срок, срок за отстраняване на рекламация.
Гаранционният срок на доставяните изделия трябва да покрива перIlода Ilir

използването им! съгласно предписанията на производителя, но не моке ла е по-N{tlлIi()
- от б месеца, считано от датата доставка.

Възлоясителят има право на следните рекламации:
- за явни недостатъци по изделията, липси в доставяните колиtIес],вat lljtll

непълнота в придружаващата документация - в Moi{eHTa на доставка на изделliята:
- за скрити или неявни недостатъци - в срок до б /шест/ N,lесеца от дататаl itlL

доставка,
В гаранционния срок Изпълнителят заменя всички некачествени Iлзд€лиJl 1lзllrlllr)

За СВОЯ СМеТКа, В ТОВа ЧИСJ-IО ПОема и транспортните разходи за подl\{яната,
При рекламации, срокът за явяване на специalлисти на изпълнителя е до З (l1lrl)

календарни дни от предявяване на рекламация от Възлояtителя, срокът за оl,странявill Ie l1.1

констатиран дефект и/или подмяна на некачествените изделия ще бъде 5 (пет) кzrпеllдаl]llll ](llII
след датата на съставяне и lIодписването на протокола за рекламация от с,ц]пl{il llil
възлоrrtителя.

Изготвил:
иван Монев
Ръководител Отдел,,Търговски"



3. ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ, ПОДБОР И ВЪЗЛАГАНЕ

3.1. прАвилА и критЕрии зА учАстиЕ
Общи изrrскванtIя към участниците в процедурата
о В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват българсttII ltлlt
чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както Ll всяко дl])jго
правяо образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателст]]о 0,0 l]a

държавата, в която е установено.
о В с.пучай, че Участникът участва като обедипение, което не е регистрирано liilTo
самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доI(азвil o,1

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съотl]еlIIal

регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение tlil
поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобрlt,зltо

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договоI)а
за създаване на обединението.
о Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определеIt ,j1l,

изпълнител е обединение на физичесttи и/или юридически лица. .Щоговорът за обществсtltl
поръчка се сключва след като изпълнителят представи на възложителя заверено kolllle ()l

удостоверение за данъчна регистрация и за регистрация по БУЛСТАТ на създаден()l1l

обединение. Ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или Iориди.rескl1 Jltll(a.

те представят еквивалентен док}мент за регистрация от държавата в която са ycTAHoBe\tll.

о Възлоясителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществелlа поl]ыlliil

участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, a:I. 1, т. 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. l o,r 1]()ll,

Участник, за когото са налице основание по чл, 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, иt"та право лil
представи доказателства, в съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 1,2 и З от ЗОlI. .Ic с
предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки налIitIие,го lli]

съответното основание за отстраняване.
о Участниците следва да предоставят (декларират, като декларацията се пl]l]лагil l(ъ\I

ЕЕДОП) в част lII., буква ,,Г" от Единния европейски докумеЕт за обществени l1оръtllilt
(ЕЕДОП) липсата на основания по чл. З, т. 8 от Закона за икономичесrсите и финансовttте
отношения с друя(ествата, регистрирани в юрисдикции с преференциа,тен данъчен pe)I(llfiI.

контролираните от с тях лица и техните действителни собственици.
о !екларацията за липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за иконо]\,llлческllте It

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференцtаален даIIъtlеll

режим, контролираните от с тях лица и техните действителни собственици, се пl]илаl-а IGI\I

ЕЕдоп.

з.2. критЕрии зА подБор
3.2.1. Технически и професионални способности
З.2.1.1. Участниците трябва да предлагат изделия, които са сертиtРицлIраrttt Llt

акредитирани лица за кОнтРОл Па КаЧеСТВОТО, УДОСТОВеРЛВаЩИ СЪОТВеТСТВИеТО ИМ С ПОСОllСllll1t]

спецификации или стандарти,
З.2.1.2.Участникът представя (лекларира) в Единния европейски доl(уN,lент ,til

обществени лоръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.З.2.1.1 за IlалIIчllе llil
сертификати издадени от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяваrrцI l

съответствието им с посочените спецификации или стандарти.

3.З. КРИТЕРИЙ ЗД ВЪЗЛДГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
3.3.1. Критерий за възлагдне: Най-ниска предложена цена.

Формиране на цената, която ще участва при оценяването - предлох(ената единиLIIIа цсIlа
за 1 бр. се умножава по количествата, обявени от Възлоясителя.

Ка,ткулираната обща цена е само за целите на оценяването на офертlлте, tta,ttr

конкретните доставки ще се заплащат по предложената в офертата единична цепа за l бр,

умножена по съответното реално доставено количество полипролиленови торби,



Банка: - град/клон/о(lис:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящата Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедуоu no Зо,,п,,"

за обществените поръчки и Ви представяме нашата оферта за yrIacTIIe в обявеrttlто
публично състезаIlие за възлагане на обществена поръчка с рег.J\Ъ 12200З/20l7l,. с

предмет: ,,!оставка на полипропилепов!t торбIr". Подаваме офертата си при ycJlOBlirITa.

обявени в докуменIацията по общесtвената поръчка и прилохtенията къ\4 нея. публllli) BrIlll
в профила на купувача, и приети изцяло от нас,

,Щекларираме, че:

1. Запознати сме с документацията, с проеюа за договор Ll с условия,га за )/tltlcTtlL, l]

обявената от Вас процедура по Зоп, Приемаме без възраrкения и llle спазваме Bctlllkll )/словIljl
на възложителя! посочени локуN{ентаIlията и техническата спецификация, КОИТО Се ОТllасяl ]к)

изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възлохtена.

2. СъгласнИ сме с клаузите, условията и задълженияТа ни по приложенIIя IIl]OeliT llrl

договор, приемаме ги безусловно и без възраrrtения, и cNIe готови да ги изпълним.
З. Срокът на валидност на нашата оферта е 150 (сто и петдесет) дни, От Да'[а'Га I(ОЯl'О (,

посочена за дата на получаване на офертата.
4. Запознати сме с условията за сключване на договор, приемаме ги и ако бълепt tlзб1llttttt

за изпълнител! ще сключим договор в законоустановения срок.

5, Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 4 О/о (четrlри пl]оцеIl1а) ()l

стойността на договора ще представя ts следнаIа r|opMa: ..,..,.......

/парична сума, банкова гаранцIrя! з[lстрat\о в liil /

6. Приемаме. в случаите, че нашето предложение бъде прието при подllисването lla

договора, да представим докумеItтите по чл. 112, a,r.1 о,г ЗоП, както и гаранция за I]зlIъJlIIсIllIс

на договора.

Неразделна част от нашата офеDта са следни,ге приложения:
1. Олис на документите, съдържащи се в опаковката.
2. Елинен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕдоll). Едt,rнен eBpL)lleilclitl

локумент за обпIествени поръчки (ЕЕдоп) за участника, а когато е прtlложиN,lо за Bcelill
от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки поllизllълIIItl c,l ll

IBAN:



за всяко лице, lIиито ресурси ще бъдат ангая(ирани в изпълнението на поръtlI(iil,а,l, lI]lll
декларацIiя на основание чл.44, ал.2 от ППЗОП във връзка с чл.6J, ал.З от З()П,
Стандартен образец ла ЕЕ!ОП N{о)(е да бъде изтеглен от официалната сl,рi,lнl]цil lla
Агенцията за обществени поръчки - www.aop.bg

З. !оrtументи за доказване на предприетите мерки за наде]кдност (когато е прилоI(ltпIо).
4, !окумеrrтите по чл.З7, ал.4 от ППЗОП (когато е прилояtимо).
5, !екларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на лоръчIiата

(когато е прилоlкимо)
6. .Щокументи за поетите от трети лица задълп(ения, в случай, че участнIlкът се flозоI]аl]tl

на капацитета lIa трети лица.
7. !екларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3 и чл.5,т,8 от Заltоlllt зit

икономиqеските и (lинансовите отношения с дружествата, регистрирани в Iорисд1.1l(I ll tl t с

преференчиален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните дейсr,вt.l,t c;t llt t

собственици във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръ.lка
8,,Щекларация за липса на обстоятелствата по чл. 101, ал, 1 1 от ЗОП.
9. Техническо предложение, съгласно чл,39, ал,З от ППЗОП - 1,1tl обрttзеt1 ,lllt

0 о Ky,l t е l t пl ct t 1 t t я пl ct.

10. .Щокумент за упълномощаване
/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подll llcBaI цI1,1

офертата, когато това лице не е лицето, което представлява дружеството - участtILlI( ll(]

_ закон/.
1l. Плик с надпис ,,Пped_lctzaHlt l|el!ol1l пLlр(l.|l elпptt" , който съдърпtа цеlIово,lо

предложение на участника, по представения в документацията за участие образеч.
12. fiруги документи, по преценка на участника:

.Щата:

Подпис:

(ttlt е ч с|сt,lttt,пttя)



5. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

За участпе в обществена поръчка с предмет: ,r.Щоставка на полипропиленови торбIl"
с реф. ЛЪ l22003l20|1t.

До:
"БрикЕл"ЕАд - гр.гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изIlъJlнение на uбщесjtsеllit
поръчка с предI,Iет: ,,!оставка на полппропиленови торби" с реф. J\! l22003l20l7r. .

1, Предлагапlе да изпълним пълният предмет на поръчката, съгласно изискванlляl,а ltil
възло)Itителя както сл

J\ъ изrrсквано от възложIlтеля Предлагано от участника
1. наrrменование Полипропиленови торби
1 технически

параметри
Размер: 50/80 см.
Товароносимост:25кг,
Тъкан: полипропилен,
нестабилизирана, плоскостно
тегло 50 гр. /кв. м.
Тегло на торбата:
41,250 гр. +Д 5 %

Размер:
ToBapoHoclrпrocT:
Тъкан:

Тегло на торбат,а:

3. Мярка Бр.
4. количество 1 000 000

***Y,tаcпHtttltппe зсtOъ:tлtсttlпе.пно dct tlопъ.,tl lяtll в KoJIoltCl ,, Преd,псtzспtо oll1 1,чLtL,ltllllll,Ll"

Kol!Kpetllltl!пle пlехll11ческt! xopаllпepllcmL!Ktt на npedltctzttttume чзdеltttлt, съобразно пlехlt_llчеL,кllI11L,

ч з llc кв сп ! uя t t а Въз, to)tc Ltlllel t я

о !екларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявеttil,га
or, Вас процедура, изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставеFIите от Вас условtлrl ll
ги приемаме без възраrrtеrrия.

о Съгласно чл.З9, ал.3, т.1, б.,,в" от ППЗоП, декларираме! сме заllо,]IIil1,1l l1

приемаме условията в проекта за договор, приложен към документацията за yrlacTlle в

процедурата за възлагане на обществена поръчка.
о Съгласно чл.З9, ал.3, т,l, б.,.г" от ППЗоП, декларираме, че сме съглitснll l(Ll сс

придържаме към това предложение за срок от l50 дни след датата, определена зil I(l]tlcll
срок за предаване на предложенията за участие и то ще остане обвързващо за нас, l(il I()

може да бъде прието по всяко BpeNIe преди изтичане на този срок.

о !екларираме. че произволителят на изделия га е:.,............,........

2. Срок, llачин и място на изпълненlIе на поръчката.

' Срок за изпълнение на фактическите дейности по договора: 12 (дваналесет) Nlecellll ()l

датата на склIочване на договора или до достигане на предвидените прогнозни количестваl.

- гр.

о Щекларираме, че страната на произход е:



' 1-Iачин Ila изпълнение: по зtlявкп на Възлоэкutпе,ш
. Срок за изпълнение на доставката: до 5 (пет) каjIендарни дниJ считано от полуtlавапе ]li]

заявка от Възлоlrtителя.
. Място на изпълнение: DDP база нп Възлолеuпlеля /Инкопrcрмс 20l0/ в zр.Гл,л,л,боtltt,

Изrьн zраdп, обл. Сtпаро Зоzоро.

3. Гаранцlлонен срок и рекламдции.
3.1. Гаранционният срок на всички предлагани изделия, предп,lет lla поръчIiill,д i]

..месеца /не по-кратък от б месеца,/, считано от датата на доставка,
Възлоlrtителят има право на следните реклаl\,1ации:
- за явни недостатъци по изделията, липса или непълнота в придру]Itа l]a l l ltl l,il

документация - в момента на доставка на изделията;
- за скрити или неявнл1 недостатъци - в срок до б /шест/ месеца от дtt t,ltl,a llil

доставка.
В гаранционлIия срок Изпълнителят заменя всички некачествени изделllл lIзцял()

За СвОЯ СМеТКа! В ТОВа ЧИСЛО ПОеМа И ТРаНСПОРТНИТе РаЗХОДИ За ПОДI\,IЯНаТа.

З.2. При рекламации, срокът за явяване на наши специаJIистите ще бъде до З (три) калеIlдаl]llll,
дни от предявяване на рекламация от Възлоrкителя, срокът за отстраняване на KoIlcTLlllll)all
дефект и/или подмяна на некачествените изделия ще бъде 5 (пет) дни след датата на със,гавrlllс
и подписването на протокола за рекламация от страна на Възложителя.

4. .Щокументи, KoIlTo Iце представяме на Възложителп при извършВапе цп Bcяliit
отделна доставка:
4.1. Изделията се придруя(ават от сертификат за произход) издаден от завода проIiз]]олI1,1eJ t. с
който се гарантира, че доставяната партида отговаря на изискванията на съотвеl,}lIllе зil
продукцията стандарти.
4.2. Всяка пар,гида се придружава от отделен сертl.tфикат,
4,3. Сертификат - оригинален екземпляр! издаден от Производителя съдър)ка:

о I-{аименование на завода производител
о Технически данни
о Масата и Hol\,tepa на партидата
о Номера на съответния стандарт

4.4,Приемо - предавателен протокол;
4.5.Фактура - оригипал

Приемаме, че Възлолtителят не е длъх(ен да заяви цялото прогнозно колIл(Iес,l l]()

полипропиленови торби. както и че в случаи на необходимост ще осигуриN{ доIIъJIн Ii,I,eJ]I{ I l

количества от съответния продукт, над прогнозното.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в ll1r]IIl(,)

съответствие с гореописаната оферта.

пDиложенrrя към пDедложението за изпълнение на поDъчката:
1. Пълномоrцно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участнtrкаr lI цллilllL

свързана с него документация! в случай, че не е законен представител.

Зсtбе;tеэtска: преdсmавя се ссl-uо ctKo lпов0 -пLllle lre е зсrкоllеlI преdспlсtвtпllе ч tttt d1l1llкеc,lпriotltll
yLlocmHllK

2 опuсвспlt се BcuLttll doKylteltпltt, Kollпlo въз.IоэlсLrmеJrяlп е trзuска.|l по m. ],6, ] ч ],6,2
З. !руги документи и доказателства по преценка на участника
4. Мостри - 10 бр. полипропиленови торби.

.Щата:
Подпис:

(tt-lt е ч фа,lltt:tuя)

l()



6. оБрАзЕц нА цЕново прЕ,дложЕниЕ

За участлIс в общес,гвена поръчка с предмет: ,,ffocTaBKa на полипроппленовrl торбIt" с

рег..J\} l 22003/2017г.

До:
"БрикЕл"ЕАд _ гр.гълъБово

оТ:

УВА)I(AЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

l , Изпълнението на пълния предмет на поръчката ще извършим при слелните I(ени:

2. Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ,tИС, DDP сttладова
база на Възло;кителя в гр,Гълъбово - Извыr града, обл, Стара Загора (Инкотерпtс 201()) rl

вItлючва всички разходи по доставката.

3. В случай, че бъде открито несъответствие мех(ду предложената едлItlичllll цсIlll lI

общата стойност] поради допусната техническа грешка от наша страна, cNIe с,ьгласнlt
Възложителят да класира нашата оферта на база предложената tто-ниска цена.

4. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условI]ята за образуваltс,
на предлаганата цена от док}ментацията по процедурата.

5. Ilеtrите са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, Kl)eдllTltll 11

плате)Itни средства, форми на плащане и гаранции! освен изрично упоIllенzlтltте ll

,Щокументацията за участие.

6. Посочените предложения ще се считат твърдо договорени за целия пе}]l]()l( llil
договора.

!ата:

Подпис:

l

Nl) наименование Мярка
количес-тво Ед. цена в

лв., без ,ЩflС

обrца
стойност в

,тв., без

ддс

1 Полипропиленови торби бр. 1 000 000

Обща cToriHocT в лв.. без !!С

(tt-lte ч фсtмuлttя)



ДЕКЛАРАЦI{Я

за съгласIlе за участие като подизпълниIел, по чл.66, ал.l от ЗОП

(посочепlе l!01l,|!eLloBаHueп1o l!tl поръLLкаll1сt, tt 1lефеl-леl tпl el t ttt1-1tep)

.ЩЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласие за уластие, като подизпълнител при изпълнение на горепосоаIената поl)ыIlii]

на участника

(посочепlе ),,taclпllllKcl, l !а койпо сmе поdttзпълttttпlе,l)

2. Запознат съм с предмета на горепосочената обществена поръчка и лриеNlап,1 условrIя,га

на процедурата, одобрена от възложителя.

3, Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител! няNlаN,lе право.l(il

се явим като участ}Iик в горепосочената обществена поръчка,

4. Като подизпълнител ще изпълнявам следните видове работи/дейности от пl]ед\{еl а lla

поръчката .,,.,,.,,(опuсвсttп се), които представляват .........-.% от oбttlitlit

стойност.

Известна ми е отговорността по чл. 31З от Наказателния кодекс за посоаlване на ltel]epllll

даIIни.

.Щата:

Подпис:

(ultt е u r|ппtлttлt)

l]



ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник в процедурата, по чл.101, ал,1l от ЗОП

!олуподписаният/ата

(lltlсtlчеmе 1l0u-ltetloB0l!LreптO ll0 по]11,|lксtпltt, ч 1lec]lepeltпte1l IIo1lep)

ffЕКЛАРИРАМ:

1. Не съпл свързано лице с друг участник в процедурата, по смисъла на ý l, т.lЗ ri 1-1 o,r

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книItа.

Известна ми е отговорността по чл. З l3 от Наказаr,елния кодекс за посочваIjе IIal Ilel]el]lIIl

данни.

,Щата:

Подпис:

(tt lt е tt ф ct.l t tt-пl tя)

l]



ДЕКЛАРАЦИrI
по чл. б, ал.2 от Закона

за мерките срещу Irзпирането на парIl

!олуподписаният/-ата:

Известна п{и е наказателната отговорност по чл, ЗlЗ от Наказателния кодекс за

деIшариране на неверни обстоятелства.

.................,.,,..,..,г.
гр . .. . ............ ..

.Щекпаратор:
/................,.,...................,................../

Извлечение от Закона за Nlерките срещу изпирането на парIl
Чл. 6. (2) Лццата по чл. 3, ал.2 и j (заб,ред, - вклIочtlтелно ЧСИ католицепо tIл. ], ал.2. r,.j2 о,r ЗМlIll)
идентифttцtлрат (lизическите лIlца, които са действителни собственицtr на клIlент - юрllд1,1ческо л]tце. Nalilo ll
лредприе]\{ат деГlствия за лроверка на тяхната идентификацttя .., При лlrпса lla друга Bl,зi\l(l;illoc l

идентлtt)l.tцирането Mo)l(e да се извърши чрез декларацIjя, подписана от законн1.1я представlIте,:l ll]Ill
]l ъл н ol\,1o щн и ка на юр1,1дическото л}Jце..,.

Извлечение от Правилника за прилагане на ЗМИП
Чл, l1, (1) !еlсларацията по чл. 6, ал, 2 ЗМИП се подава пред лпцето по чл. З, ал, 2 tt З ЗМИlI trllrr гrрс:l
определен от него слуI(I.1тел преди 1,Iзвършването на олерацията или сделката,

]_1



ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3 и чл.5, т. 8 от Закона за иконоNll] чес KlITe 1.1

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с префереlIциа.lIеtI лltflllчL,]l

реп(им. KoH,l ролирани le о г тях лица и техни,l е дейс гви tелни собственицtt във връ JK0 с ) llilc lIlc l;

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

!екларатор l1опъ-lвOп1 се ll1pltпle ttltetttt tt D.,lълкt tосп1l lotllo l;(llleclп(]()

Ilаипленование на участника

Наименование lra съдружника в
обединението

попълва се ca.|lo cl*o yL|aclпLlu+ е oбeёttllettLte, кOепlо Irc с
юрttOttческо ,пtttlе

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Предотавляванl-tят от мен участIlик:
1. Е/Не е дружество (ryLpltomo сс lлоОчерц!!ýg), регистрирано в юpl.Ic.LlltKItl] Il с

преференllиалеlt данъчен ре)Itим, включително и чрез гражданско друlttествоДtонс(рltll),Nl _ lt

което участва дружество, региотрирано в юрисдикция с преференциален даныIен pe)Iil,I N,l.

2. E/tle е свързаFIо лице (вяиюmо се поDче|эlпttвtt) с друх(ество. peгttc,]l]lIl)aIl() ll

tорисдикllии с преференциален данъчен ре}киNt. включително и чрез грапiдilllсll()

друlttество/консорциум, в което участва друя(ество, регистрирано в юрIлсдIIlillllя t|

пре{lеренциален данъчен режим
3. Представляваното от N,leH дружество попада в изкJIюqението на чл. 4, т,

от Закона за икономичесItите и финансовите отношения с дружествата, регI.lстрIII)all lI I li
юрисдикции с преференчиален данъчен рехtиN,I! свързаните с тях лица и TexнtlTe деl"lсl,t]I jle.]llllj

собственицtt,
Забелеэк,ксt,-Тсtзtt пlочкtl се попъ,!всl, аKo d1-1улtсеспtвопlо е ре?L!спlрLtрtпttl t; to1-ttrc,OttKtlttя с,

преференtlttсtлелl Оспtъчеtt peJlclt.ll uлч е свързаtlо с ,|Llцсt, pe?Llclllplryol llt в to1,1ttcdttt;tltt tt с,

пllec]lepeHtlttct-leH dсп tъ,tеt t реэк,tltt,

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възлотtlлтеляt в

седемдневен срок от настъпването им.
Известно ми е! че за посочване на неверни данни в настоящата декларацIlя }Iося

наказателна отговорност по чл. З 13 от Наказателния колекс.

!ата:

llодпrтс:

(tr.M е u фамttлчя)

l5



ОПИС НАДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОПАКОВКАТА,
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕЩМЕТ:

( посочепlе нсll!,llелlовqнчепlо на поръчксtпtо lt pec]rcpettпlel] ]to\!eP)

!ата:

Подпис:

(tt,tte ч фамu.пttя)

lб



Част I: Информация за процедурата за възлагаЕе на обществена поръчка п за възл:lгrlщIlя
орган или възложителя

ИнФорNrАция зА процЕдурлтА зА възллгАнЕ нд оБщЕствЕнА поръ(lкА

Иdен п u ф tt l1ttpa,, е н а възло l* lrnrenn' Опlzовор:

Ипле: t]
Зо коя обtлtесmвена поръ,tклt се оmнося? OlltzoBo1l:

LIазвание или кратко описание на поръчката': t]

Референтен номер на досието, определен
от възлагащия орган или възложителя (аKal

е прttltоэrоt,ltо)':

t]

Инtllор,лtолluяпut, uзuскOаtlа' съzласно часm I, пр бъdе uзвлечепа авпломоlп.rtlпо, llDll |,c.loBlle |t.,

В случай, че не се изцсква публикуването на обявление в Офпцпален вестнпк на EBlroпet"tclttl л

съюз, моля, посоqете друга пнформация, която позволява процедурата за възлllгilIlс ll1l

обпlествена поръчка да бъде недвусiurrслено идентифицирана (напр. препратка къпl п_ублrtкацllл
на

Осmпнiлппла ttнформацuя във всччка разаелu на ЕЕДОП слеlво la бъdе попълнена опt

Слуlсбите на Комrlсt,tята ще Itредосr,авят безллатен достъл до електронната система за ЕЕ,ЩОП на

възлагащите органи) възлоlкитеJIите,
заllнтересовани cTPa1]IJ

' За въ]лагащlIте органи: ил

на електронни услуги и друг1l

l7



Част II: Информацпя за икономическпя оператор

А: инФормАция зл икономичЕския опЕрАтор

ИdeHпutllltKпlltttt: Опtzовор:

Име: t]
Идентиdlикационен HoNtep ло ,Щ!С, ако е

l1рилоiI(имо:

Ако не е приложимо, l\{оля посочете друг
tIационален идентификационен номер, ако е

необходипtо и прило)I(иNIо

t]
t]

Пощенски адрес: t ]

Лице или лица за контакт":

Телефоrt:

Ел, поrца:

Интернет адрес (у"б адрес) (ако е

l1рl!,цож,Ll,|lо)|

L]
tl
t]
t]

Обltlо ttt фор,ttацuя: Опtzовор:

Икономическият оператор микро-, пlалко или
средно предприятие ли е'?

[] Ща [] Не

Само в слyчай .Ie поръчката (, запаз"rru', [] Да t] Не

t]

t]

иконоNlическият оператор защитено
предлриятие ли е или социално пр"дпр""r"aП,
или ще осигуI)и изпълнението на поръчката в

коtlтекста на пl]ограlчlи за създаване на
защи,tени работни ltecTa?
Ако ,,да", какъв е съответният процент

рабоlници с увре)(_1ания или в не1llвltостойно
поло;лсение'/

Ако се изисква, Nlоля, посочете въlIросни,ге
слу)I(ители к,ьм коя категория или категории

1lабоrници с увl)е)(лания или в неравнос]ойно
поло)I(ение принадлежат,

Ако е приложиNlо, посочете дали
иl(ономическият оператор е регистриран в

о(lициалния списък на одобрените
икономически оператори или дали има

[] Ща [] Не [] [,le се прилага

О Моля поRторете информацията относно лицата за контакт толкова лъти, колкото е необхолltп,tо

' Вяr. ПрелоDъка tta Комt.tсttяlа от б пlаГr 200З г, относно определенllето за л{uкро-, lllалки п cpelllI' Вяt. Прелоръка tta Комt.tсttяlа от б пlаГr 200З г, относно определенлlето за л{l1кро-, NIалкtl }t cpelllIlt
предлриятия (ОВ L l24. 20.5,200j г,, стр. З6). Тази информачия се изисква callo за статIlстическll lteJlл

М llкропрсдпрltятlля: .предлриятIJе, в което са заетлl по-малltо от l0 лица tt члtt]то годишеlt оборо1' !l,/ll,,]11

годишен счетоводен баланс lte надхвърля 2 млп. евро.'
Малки предприятrlя ,предприятrtе. в което са зает]l по-малко от 50 лпца tr чиliто годtrшен оборот lt,i ttлIl

годишен сrIетQводен баланс не надхвърля l0 млlt. евро.
Cpeлttrt предпрrrятIlя! прсдпрпятrIя! KoIlTo IIе са ппто мцкро-, нпт,о малкrI прсдпрIlятпя ll в кои't'о са ]ilc l lt l l()-

пrа.цко от 250.лrrца II чийто годItшен оборот не rlадхвърля 50 MLrH. евро, a./tt,1,1 годлlшttllят lIllt счсl'оволен
баланс пе налlвърltя 43 мrtлrrона евро,
3 Вяс- точка IlL ] ,5 от обявлецllето за поръчка

" Т a. основната i\,ly цел е соцлIалната и професиоttална интеграция на хора с уврежданllrl л]лtt в

положение.
lti



еквивален,tен сертификат (напр. съгласно
национаJlна квали(lикационна система
(система за предварителНо класиране)?

Ако rrда":

Молц отговоDете на въпDоспте в

а)t ]

6) (уеб аdlлес, opzcttt ttlttt с-,tуэrбсt, ttзОсtвспцtt

dоllу.лlенtпа, ll1ollHo 11озовtlвоIlе tta dot;y-ltetttl ttt ) ,

t,, ]t ]t ]t ]
в)[, ]

г) [] Ща [] Не

д) [] Да [] Не

6,еб аdpec, opzatt tt.пtt с.,lуэк,бсt, uзDавоttlч
doK1,-tt ен па, I по1!ll о 11озовLlваl ! е t t ч r')ol;l1.1 t et t п t t t )

t,]t Jt ]t ]

останалIlте llacTи от този раздел, Dаздел Б и,
когатlr е целесъобDазцо, в4lц9л В от тази
част, поц лнете част V. когато е

пDIIло?кшмо. и пDIl всиrIки случаи
попълнете п полппrrIете част VI.

а) Моля посочете tjаи\lенование,го на слисыtа
или сертисРиката и съответния регист|)ационен
или серти(lикациоI{ен Hoшlep, ако е
п р ил о)ки ]vl о:

б) Ако сеllпuфuксullъlt1 э{l ре?чспlрсllll!лlllа t!.,tll

:зct cepmur!ullupallel11o е l ! alltllel ! в e.lletlllpoHeH
r]lopltctпt,,1,1o-|lя, п ()с()1!еше.

в) Моля, посочете препратки към
докуl!1ентите, от които става ясно на как8о се
основава регистрацията или сертифицираtlето
и, ако е прило)I(имо, класификацията в

о(lи чиап ния сп"съ,,' О 

:

г) Регистlrацията или сертифичирането
обхваща ли всички залъJIжи,гелни критерии за
подбор?
Ако,,не":
В допълненtrе цOлj, цацъд!!!I9
ипфорцация в част IV. Dазде
г споrrед случап САмо око пtово се uзrrсквt
съZлOсп0 съопlлJеmнопtо обявлеtt lte tt,tlt
ittKlm е п пut t4 ulull а з а о бttlе с п ве н ап а пOръll ко :

д) Иконо;чlическият оператор може ли да
представи удостовсрение за плащане,Iо на

соtlиалноосигурителни вноски и данъци или
яrrпrпrrrля lrп q

о|]ган или възложи,Iеля да получи

удос,tовереllието чрез пряк безплатен достъп
до национална база данни във всяка държава
членка?
Ако съоtпвепtнtttllе OotylleIlпtu са на
pctы1O.]loJlcellue в eJleKпlpol lel ! фор-t tспп,,ltо,lst,

Фtlp,vttt t ttt уrtаспше: OlltzoBop:

Икономическият опера,tор участва ли в

процедурата за възлагане на обществена
поръчl(а заедно с други иконоl\{иLlески

оператори " ?

[] Да L] Не

Arco ,,да":
а) моля. посочете ролята на икономическия а):



оператор в групата (ръководител на група,tа,
o,i говорниl( за коlIкрегни за:ачи.,.):
б) моlrя, посочете другите икономически
оператори, които участват заедно в

процедура ta ]а 8ъзлаI alle на обществена
поръчка:
в) когато е прило)(иNlо, посочете и]чlето на

участваща,га група:

б): [ ]

в): [ ]

Обособенu позuцtttt Оlпzовор:

Когато е приложимо, означение на
обособената/ите позиция/и, за които
икономическия,г оператор желае да направи
оферта:

t]

Б: ИнФорlчIлцlIя зА прЕдстА вllтЕллIтЕ нл Llконоп,l lIч Ескrlя опЕрлтор

В: ИнФорi\,IАцLlя относно използвАнЕто нА кАпАцI{тЕтА IIл другIl с},БЕlt Ill

Преiспtовuплелсmво, чко tLllll пtокlrвп: Опtzовор:

пълното ипlе

заедно с датата и мястото на раждане, ако е
необходимо:

t

t

]

]

,Щлъжност/!ействащ в качеството си на: t]
пощенски адрес: t]
Телефон: t]
Ел. поща: t]
Ако е необходи]\,lо, lllоля да предоставите
подробна инфоllмация за лредставителството
(форми, обхва,г, цел..,):

t]

Използваtrc но чllлtсd капtttluпепt: Опtеовор:

Икономи.tеският олератор ще използва ли
каllацитета на други субекти, за да изпълни
](ритерии,ге за подбор, посочени в част IV, и

крIlтериите и пl]авилата (ако има такива),
посочени в часr,V по-долу'?

[]Ща []Не

AKtl е пptt:tоэrtr-llо, J!о!lя,

Ако ,,lo", :vttl-,tst, пpedctltctBeltp otttOelllo за BceKtl oll1 съоll1веlltнLlл,lе поllъ.цtlеl! Il

пос)пttсаtt опt пtлrх ЕЕ!ОП, в Ktltiпlo се ttoco,tBa tlн|lор,ltоtуtlяпlа, llзuсквана съ?,цаснсl рltзdелu А tt Б ttttt

]()



а съZ.Itlсllо l! l/ за Bcellt оlп съоlllвеllllllllпе c\ia)eliпlLl2, о()ко,цi..l1ll) 11lr! l!\!ll

Г: Инфорпtацшя за подцзпълнllтелll, чийто капац тет пкономпческIlят оператор цддцд да ItзпOл,}l}il

ако тазп пн I се изIIсква IIзрrtчно от възлагащкя opг:lrl II-пII

възложителп

Част III: Основанrrя за lrзклlоltваltе

А: Осllовднltя, свързАнtI с нАкАздтЕл1,1rI прIlсъдll

възлаzа н е п п ltol ttз пъл tt u mел u : Опtziвор:

Икономическият оператор възнамерява ли да
възложи на трети страни изпълнението на част
от поръчката?

[]Да t]He Ако да rt доколкото е IIзвестIIо,
моля, приложете списък на предлаганите
подизпъл н ители:

t, ]

в dопъ,lttеtt ttc l;l,-lt'

i7, параzраф l опt lttlleKпtuBa 20l1/2|/EC съdържсt слеОнtпrc ocl!oчallllJl за L!зю,lло|lвO!е.

с lllelJOpllcllll!чlIll

Например за Texнlittecк}l органи, участвац1.1 в контрола на качеството: част IV. разлел В, To,tKa З:

'' Съгласно определението в члеп 2 от Рамково решеflие 2008/84]iПВР на Съвета от 2,1 oKTotvIBptt 2008 г
oтHocHo борбата с организираната престъпност (ОВ L З00, l l l I.2008 г., стр, 42),

" С,ьгласно олределението в llлен З от Конвенцията за борба с корупциятs, в която участват длъrкностl]ll
лица на Европейскиr,е общностl.t IIли длъ}iностни лllца на дърlкавите 

- 
членкlл на Европеriскttя съюз, ОВ С l95_

25.6.|997 г,, стр. ], и вчJiен 2, параграф l от Рамково решение 200j/568ЛВР на Съвета от 22 кlлIl 2003 г olHoctlo
борбата с корупrtията в частния секlор (ОВ L l92, З1 7,200З г, стр 54), Това ocнoвaнtle за I]зключване об\ващil ll

корупцията съгласно опрелелеFIие,го в националното законодателство на възлагащия орган (въ,л tотtи,гел я 1 ttлtt Hlr

ll\оноvичесlillя операIор.

'5 По смисъла Ila член ] от Конвенцията за защита на (lинансовите uнтереси на Европейс](tlте oбrltlloc,l,lI (()В
С З16,2'7 1l,l995 г., стр.48).

"' Съгласtlо опрелеленисто в.tленове l и j отl и 3 от Рамково решеttlле на Съвета от 1j tони 2002 г, oTttoctt.:t бор6.rlll

]l



Основанttя, свързпнrl с llаказOлпел ar прltсъltt
съzласлlо llпl1llollaлH umе разпореdбu за

lrpllлozaqe п0 осltовонrlяпrt, посоченu в

член 57, пороzроф 1 оm [uрекmuваmа:

Опlzовор:

Издадена ли е по отношение на

llкономиrlескця оператор или на лице, което

е член на неговия админис,tра-tивен,

управителен или надзорен орган или l(oeTo

иNlа правомощия да го представлява! да взема

решения или да упра)княва контрол в раNlките
на тези органи, окончателна присъда във

вl]ъзка с едtIо от изброените по-горе

основания, кояlо е rlроизнесена lIай-]uного

преди пет години, или съгласно коя,го

п|]одъля(ава да се прилага период на

изключване, пряко определен в присъдата?

Ако съопlаепlllлпllе doKy,,tleltпtlt c{l I!(!

рсtзllо.|1оэtсел!llе в е,пекll1роllел! форlttttп, .ltc1.1lt,

llo.,I,|!ell\c; lуеб аоре(, ор?он lL,lt! 1, I)-,цп:,,l.

ttзОаrsоultt dotty:tt енпtсt, пlочI !о l1озов(tвaп I е 1 l Il

lle[а

Ако,,да", моля посо,lете'О:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки

] - б се отнася и основанието(ята) за нея;

б) посочете лицето, което е осъдено [];
в) доколко,го е пряко указано в прпсъдата:

а) дата:[ ], буква(и): [ ],причина(а):I l

б)[ ]

в) пролължителността на с|]ока на llзK-lltotlBa]te

[,.,,,,] и съответната(ите) точка(и) [ ]

Ако съопlвеl11llltше dок],ltенtп|t сч 1t(l

рсt:зtlо.|lоJк,енIlе в е.|lекпlроllел! r]lo11-1ttпtt, lto.,ut,

llocoL!e le; (уеб аdрес, tspzatt lt-,ttt с-ч\,эtсбtt,

В случай на присъда, икономическият
оператор взел ли е мерки, с които да докаже
своята надеждност въпреки наличието на

съответните осl{ования за uaппю*uuпе"
(,,реабилитиране по своя иtlициатива")?

[] Ща [] Не

Ако ,,ла", ]ч|оля опишете предприетиl]е
1]N,lерки:

t ]

Б: Основлнl.tя, свърздни с пллщлнЕто нд дднъцлl или соцлIллноос!IгурI,IтЕлн|l B}IocliIl

П,,tuu1olte lllt iанъtlu u.z tl

с о l|lиlл t l о 0с uZJ] l) ll пl е.7 I l ll в ll ()с Kll :

Оп?овоlr:

Икономическият оператор изпълнил ли е

всички свои задълженшя, свързани с

плащането на данъцrr плп
соцllалнооспгурптелнl| вноски, както в

стDаната. в която той е установен, така и в

[] Ща [] Не

* сы :rасно опредеJtен ието в член 2 от [иректива 201 l /3 6/ЕС на Европеr:iскIrя llарламен,t l{ tta С ьве га о t 5

алрrлл 201 1 г, относЕо предотвратяваlIеl.о ц борбата с трафика_нла.хора п защитата на жертвите от }lего !l за заýlяlIа

на Рiirиково решенrrе 2002/629/ПВР ца Съвета (ОВ L l0l, l5,4,20ll г,, стр, l),

' Моля да се повIори Iолкова пьltt, колкоIо е ttеобчодиrtо,

' Мол" да се noBloplt l'олкова пъти. коллiото е необ\одllд,lо,

'' Моля да се повтори толкова [ъти, колкQто е riеобходtlпlо
]' В 

"uo.""rar"". " 
пuцлIоналн1tте разпоредби за п lплагане на член 57, лараграф б от fiиректlIва 20 l ,+']-1, l]('

.' като се ttп,ta предвtlд естеството rla tlзвършените престъпленttя (еднократнlI, лоRтаряUltI се. cIIc],o\Il]ll , )

на MepKI{Te, KolJTo ще



дъl])кавата членка lla възлагащия орган или
възложи,tеля, ако е различна о,I cTpallaтa на

уста 1,Iовяване?

Ако,,не", i\,rоля посочете:
а) съответната страна или държава !Iленка;

б) разпlера на съоlве],llа,lа cy\Ia;
в) как е ycTattoBeнo нарушението на
задъл)iiенията:
l) чрез съдебно решение или
администрати вен акт:

- Реtt_tението или аlктъ I с
оконLlателен и обвързващ
характер ли е?

- Моля, посочете датата на
присъдата или

решение t о/ак ta,

- В случай на присъда -срокът на изкJIючване, ако с
опредс.пен пDяко в
IlрIlсъдата:

2) по друг начIrн? Моля, уточнете:

г) Иконопtическият оператор изпълнил ли е

задълженията си, каl,о изпла-ги или поеме
обвъllзващ анга)киNlент да изплати
дължимите данъци
социалноосигуl)ителни

или
вноски,

вкJlIочително, когато е прило)киN,lо, всички
начислени лихви или глоби?

.Щашъцlt Социалнооспгурtt,гелIIIt
вноски

а) [. ]б)t. ]

Bl) [] Да [] Не

l] Да t]

гll,..,..]

t]

в2) [ ]

г) [] !а [] Не
Ако ,rда", моля,
опишете подробно
t]

Не

а)t ]б) t ]

Bl) [] Да [] Не

- []Ща[] Не

t ,.. ]

t

в2) t ]

г) [] Да [] tje
Ако ,,да", моля,
опишете подробно:
t]

tlKtl съопtве tttt tttllte dot;1,1tet пlttt llo oll1llotuel llle
tlu l1.,!(lll!tllleпlo lltl Осll!ъцLl Ll-,lLl

CoI|Ll(l_|Ill()()C Lk !l)llll1€.Ill ll BHocKll е ll(l

разllо.l оJlrcl l че в e:leKпlpoH etl |пp: ttпп,,tto,,tlt,

1,1OcOllell1e,

(уеб ttdpec, орztttt ttlttt с,пуэкба, ttзdавttttltt
DoKyltettпta, lпоlrлю позоваваllе tta loK',.ltelt пtсt) 

, :1

t ]t ]t ]t ]

В: ОсновАнI,1я, свързАнлl с нЕсъстоятЕлност, конФликти нА l,lHTEPEсI.I l1л1.1 проФЕсIlоIlА.лllо
нАрушЕнLiЕ25

Ипформацttл оmносно евенпч)ална
есъспюяmелносm, конtllлuкп н0 uнmереслt

ttл lt про|лес uo н ал но н tlpy ul е н u е

Опtzовор:

Икоtlомическият оператор нарушил ли е. [] Да [] Не

МоLlя, ulrutйпе преdвчd, tle за целumе на носlrtояu|апltt лtроцеDура з0 въз;lt,?аtlе Htt tlбuqеспttiенч

Htlt1llo6 ,|lHomo прчв0:ltо tе Йt е преdвudепо п|llяппrеmо ,,серлюзltо пlло(rcсuuшltпо ttпp_ytuettuc" itt
няк0;'lliо н

Моля да се повтори толкова пъти, колкото е l]еобходtллло
Вас ч;rен 57. паоагпаф:| от Длuектrrва 20l4124./EC



доколкото му е }lзвестно, задължеппята си в
областT а на екологичното, соцпалното плп

26-трудовото право r

Ако ,rда", икономическият оператор взел
ли е мерки, с които да дока]ке своята
надея(дност въпреки наличието на
основанието за изключване
(,,реабилитиране по своя инl.tциатива")'?

[]!а [] Не

Ако да", N{оля опишете предпрtiети,tе
мерки: [...... ]

Икономи.lеският оператор в една от следните
сиryации ли е:

а) обявен в несъстоятелност, или

б) предмет lla производство по
несъстоятелност или ликвидаlIия, или

в) споразупrенлIе с крелпторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща
от сходна процедура съгласно националните
законови и подзаконоtsи un,auoe", 

"nu
д) негови,ге активи се администрират от
лиl(вида,]]ор или от съда, или

е) стопанската NIy дейност е прекратена?
Ако,,да":

- Моля представете подробности:

Моля, посочете причините, поради
кои,го икономическият оператор ще
бъде в състояние да изпълни
поръчката, като се вземат предвид
прило)киNlите llационални норми и

мерки за продъл)I€ване на
стопа}lската дейност при тези
обстоятелсr"а"?

At;o съtltttвелпtttпtе doKyttettпtlt cct Htt

J)азtlо:lоJкенuе в е.\е l;tllpoH etl r]lop-ttctпt,,tt o.,tlt,

посоllепlе,,

[] Ща [] Не

t

(уеб adpec, opzaч ll-|ltl с.пуэк:бtt, чзОсlвtчtltt

doKy.ltettпtct, l11otlllo позовtlваllе Hct OtlK)ltt ен ttttt ) ,

t.Jt.]t.]t, ]

Икономlическият оператор извършил ли е

r ежко професионално нару -е,,,e'n?
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

[] Ща [] Не,

t,]
Ако,,да". икономическият оператоI)
предприел ли е ьrерки за реабил},tIираl]е по
своя инициа,Iива? [] Да [] Не

Ако,,да", моля опишете предприе,tите N,IepKll:

t]

]8 Тазлt информацлlя trе,грябва да се дава, ако изключването на liкolloMlltlecKи операторll в едtIн от cл)rtIaltle

пзброенrл в буквu а) е). е ]дддщдIсдд9 съгласно лриложtlмото национално право без каквато tl да е



Икономическият оператор сключил ли е

споразуменпл с други иконо]\{ически
оператори, насоLlени към HapylllaBaHe на
конкуренцията?
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

[] ,Ща [] Не

t...]

Ако,,да", икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиl]ане по
сRоя инициатива? [] Ща [] Не

Ако,,да", моля опишете предприетите Nlерl(и:

t]
Икономическият оператор има ли информация
за коlrфликт на lruTepecll'u, свъl]зан с

учас,tието N,Iy в процедурата за възлагане на

обществена поръчка?
Ако ,,да", Nlоля, опишете подробно:

[] Да [] Не

t.. ]

Икономцческllят оператор или евързано с

него предприятие, предоставял ли е

консултаIrтскIl услуги на възлагащия орган
или на възло)l(и,геля или у.Iаствдл лIt е по

друг начIIн в подготовката на процедурата
за възлагане на обществена поръчка?
Ако ..да". моля. олишеге лодробно:

[] Да [] Не

t]

Случвало ли се е в миналото договор за
обществена поръчка, договор за поръчка с
възло)I(ител или договор за коIlцесия на
икономическия оператор да е бил предсрочно
прекратен или да са л,lу били налагани
обезщетения или други подобни санкции във
връзка с такава поръчка в миналото?
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

[] .Ща [] Не

t]
Ако ,,да", и кономическия,t оператоl)
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Ща [] Не

Ако,,да", моля опишете предпl]иетите ]\lерки:

t]
Може ли иl(оноi\,tическия,t операто|] да
потвърди, че:

а) не е виновен за подаване на неверни даннп
при предоставянето tra информацията,
ltеобходима за проверката за Jипса на
основания за изклюriване или за изпълнението
на критериите за подбор;

б) ве е укрил такава информация,

в) Morlte без забавяне да предостави
пl]идруп(аваци,ге документи, изисквани о,г

възлагащия орган или възложителя; и

г) не се е опи,гал да упра)I(ни непозволено
влияние върху процеса на взе]!lане на решения
от възлагащия орган или възложителя, да
получи повери,tелна иrlформация, която може
да N{Y даде tlеопI]авдани предиN,lства в

[] l]a [] Не



процедурата за възлагане на обществена
поръчка, или да предостави поради
небрея(ност подвеждаца информация, l(оято
N,Iоже да oKа)Ke съществено влияние върху

решенията по отношение на изключването,
подбора или възлагането?

г: Други основАнLlя зл 1,1зключвАнЕ, които можЕ дл Бъдлт прЕдв1,IдЕнLl в нАциоllАлllото
злконодАтЕлство нл възллгАщия оргАн или възложитЕля нА държлвл члЕlIItА

Cпet1ttфttrttttt lllll1lюlra,|llu основнuя зп
alзмlоцвIlllе

Оmеовор:

Прилагат rIи се спецrIфичнrlте националllIl
осfiования за изклIочване, които са посочени
в сьоtвегноlо обявление или в

докуl\леtlтацията за обществената поръчка?
Ако d oKy,t t el tl lt at 1llrп1l tl, чз Llc Kаalt! а в
съо л 1в е лl 1 I о п lt) о (lя B,t е н tt е tt., t tt в

dок|,.vен l11аl|uяlпа зal llоръчкаll1а са dосtпъltlttt
l1 о е-! Ie Kll1 pol l е l l llъпl, .1,1 о.,lя, 11 ос оч е пlе.,

t,,,] t] Ща [] Не

Ь,еб аdрес, ор?tп! u-,lu с.,lуJ!(бtt, ttзDtк;tпtlч

doKy.lteH tlttt, trlo|lHO ll0зовавull е t ttt ()окl',.l t et t пкt),.

t ]t ]t J[,,,,,]''

l} случаIi че се лрllлага някое спецIrфично
IIаllllонално ocHoBaHrIe за lлзклIочване,
иконо]uическият оператор предприел ли е

Nlерки за реабилитиране t,to своя инициатива?
Ако ,,да", Nlоля опишете предприетите N]ерки:

[] Да [] Не

t]
Част IV: Крптерrrп за подбор

Oпutoctto крлtпlерuumе xt поiбор (розlела uлttрозlелч А-Г 0пl Httcпloru|ltttltt ,tucllt) uKotto,ttIIчectIlrlпl
о перOlrlор зOrlвяв0, це

с: ОБщо укАзАниЕ зл всички критЕрии зА подБор

И ко н o,1t u ц е с Kltlt m о п е р аmор
възло)lеипrcляm е посоlllul в,
в обявленлlепrо, че uконо]llu
часпt IV, без dп пtрябвtt da я

ако съзлпеOlalrulпl 0pz(Ill l1.I Il

з о llоръ|l Ktlll иl, l l t )t о l l l! l I l I

I ozpa+u|rll lo ttоllълваlrcпо it в рttзiе,t а оtп
IV:

Сltазвопе lK! Bc|t.lкtl лlзлtсквпlr,1 Kprlпlepllu за
поOбор

OпtzoBop:

Той отговаря на изискваните критерии за
подбор:

[] Ща [] Не

А: ГоДносТ

Гоiносm Оtпzовор:

I) Той е впшсаrr в съответнl|я г,.l



профссI{оналеll иJItl търговски регистър в

_]bll;I(aBa lil члеIlка, в кояго е установен -:

Ако съrлttвепltttttltе dokyllertпttt са ttct

ра,зllо_|IоJtелlllе в е.!!екпlро ell форltапt, -,tttl.пя,

l1OcOIlellle;

|tеб aDpec, llpzctH tt,пtt с.lулк,ба, чзОtrriпtltt
doHy-ltet t пtа, лlо|п to 11озовавш le l tct du<y.tt ett llttt):

t lt . ]t ]t,,.,]

2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или
членство в определена организация, за да
може икономическият оператор да изпълни
съответната услуга в държавата на

уст,ановяване'/

А ко съ otttBeпt tttt ttl е dok)1.1t et пlttt с а tt а
разllоло)l(,еllче в elle кпlроI tel t фор.лlспп,,ttо,,tлL,
llocollellle,

[] Да t] Не

Ако да, tчtоля посоче,ге какво и дали
икоIlоN,lическият операто|] го притеяtава: [,,, ]

[] ДаUНе

|t, е б ct d 1l е с, tцl : ct н t t., t tt с.ц)l.л r б а, u з d ct в ct t t 1 t t

doliyl I е н лlu, llц)t!l I о t1 озовuвп!е t t ct dclt;.l,.ltet t t t tlt),,

t,,,lt, lt lt l

Б: I{коноМlIчЕско и ФllнАнсоВо сЪсТоянtIЕ

Иконсl.uчческuяlt, операплор слеdвll dп lrреdосmавu uнфорлtацuя gц!! Koztt,rlo Kpuпtepllutrre зч ltоiбор
са бuлtt чзttсквutt,l опl въз.lпzоll4llя op?oll lL-l ll въз,l0жuпlеля в обяв,,lе l l лtепlо, u.|lu в 0oli)].|rclI11lцl|lllut! Jll
l|o ръ|l Kotllo, lloco Lt е н о в обл вл е н u еmо.

Икоttо.ltttческо al 4)ttHtutcoqo съспlоянлtе OlltzoBop:

la) Неговият (..общ") годlrшеrr оборот за броя
(lинансови години, изисквани в съответното
обявление или в докуNlентацията за поръчката,
е както следва:
и/цли
lб) Неговият среден годишен оборот зд броя
годиlIIl, lrзпсквлни в съответното обявленпе
или в документацIlята за поръчката, е

,*оrarо 
","едuа"11,Дко cl,otltBetlttttпtte Ооку,uанпttt ctt ttct

рtlзllо-t()Jlселlttе в е-\екпlроllеl ! фор,ttсtпt,,t tо-,tя,

l1осо|Iепlе:

година: [., , ... ] оборот:[..,... ][,..lвалута
година: [, ., -.. ] оборот:[..,...][.,,]валута
година: [,..... ] оборот:[...... ][,.. ]валута

(брой години. среден оборот):

[, ,. ...],[... ... ][... ] валута

(уеб аdрес, tl]эzcltt tt.ltt с.,t)lэrба, ttзOctBcttt7tt

ooli.|,.1lL,ltll1ll, l]loIl l!o t1o'toBLlBtlllL, llJ Jl,K.|.Il{lt Il1/I l,

t, ]t ]t ]t ]

2а) Неговият (,,конкретен'') годишен оборот в
стOпанскд,l,а област, обхваната от
поръчката и посоLlена в съответното
обявление, илрl в докупlентацията за
поръчката, за изисl(Rания брой (;инансови
години] е както следва:
tt/ttл tt

2б) Неговият среден годишен оборот в
областта rr за броя години, изпскванп в
съотве,гното обявление илlл

докум€lIтацIIята за поръчката, е както

",""дuu",Ако съо tlt ве lltHtп tt е dtl K),,lt е н ltltt с о н ct

рчзllо.,lоэlсеl! lle в е.,lекпlроl te1 I фор: tctпl, .tt о-lя,

l1осо|lепlе;

година: [.,..,.] оборот:[...,,, ] [...]ва-,rута

година: [...,,, ] оборот: [,,.,,, ][,,.]валута

година: [...,,, ] оборот:[,,.,,,][.,.]валута

(брой години, среден оборот):
[..,...],[,.,...][...]валута

(уеб ctdpec, opzatt tt-пtt с-lулr,бсl, rзdttвttчltt
dокул eHllt ct, lп оч н о 11 оз oвaBall е l ! tl

KattTo е оппсаtlо в приложенuе XI към ,Щиректива 2014l24lEC: въJllоlлсIIо е по oll?llolue lre tlll
|lкоllоlltuческцl|tе оllеропlорц опl лlяколl iър)лслвll чLtенкtt io се прuлл?o|l dр),?а lп,lскGtltluя, lloc0llellu в cъ!l|(llllo
lцluilо)ке,lце
'' Само ако е разрешено в съответното обявлен],lе Ilли в докумевlацията за обществената rrоръ.tпа.

в съответното обявлеfiие или в за обществената



Doty-t,teHпtcttlttlппtt1: [ ][ ]t ]t ]

З) В случай че липсва информация о,tносно
оборота (общия или конкретния) за целия
изискуем период, моля, посочете датата, на
която икономиLtесl(ият оператор е учреден или
е за почнал дейността си:

4) Що се отнася до финансовитеliсъотношенIIя, лосочени в съо,tветното
обявление, или в документацията за

обществената поръчка, иконо]\,Iическият
оператор заявява, че реалната иl\,l стойност е,

KaliTo следва:
А Krl съtllttве tltl t tt ttt е D tlKy.,t t ett ltt tt с tt tt ct

р ttз 11 0 _1 о ) lс е l ! e в е.ц е к п 1 l:] о l rc l l r]ю рл,t сt лt, -л,t о.lя,

I,1ocO|leпle:

(посочване на изискваното съотноIllение 
-1ar

съотношенлlе ме)(ду х и у'" 
- 

и стойносTта):

t,,.], [.....,]"

Q,еб adpec, opzatt tt-,tu с-t),эtсбtt, ttзDсtt;ttttlч

doK\l-ttet tпttt, лю1!llо llозовtlваl ! е l п DoK\,.,lt el t tl tct),,

t ]t ]t ]t l

5) Застрахователната сума по неговата
застрахователна полl|ца за рпска
,,професионална отговорност" възлиза на:

Дкtl съопtвепtttсuпа uнфор,ltсttlttя е ttct

разllо.|lо)lсеlltlе в еrrекlпронен t]юр,ttапt, .ltolut,
посоче пlе;

[......],[......][...]валута

(уеб aDpec, opzatt tt.,lu uq,эrба, ttэdctBttttlu
Dоку_l t енпt а, llt O.r H 0 п оз ов(tвOлl е |l dt Оuiу u а| l ш ч ),t ]t ]t ]t ]

6) Що се отнася до другпте ItконоDrIIческп
ltлп фпнансови цзискванIlя, ако ппtа
тлк]lва, които може да са посочени в

съотве,гното обявJIеI]ие или в документацията
за обществената лоръчка, икономическият
опеl]атор заявява, че:

Ако съ опве пt t t cult ct DoKyl t ett пt сп 1ttя, колпttl
.,tttlltte dсt е бtt.ltt ltoco,tettcl в съопlвеll1нuпо
tlбltB;teHtte tt.,tu в dок)lмец tttctl|цяllm за
обttlеспtвеншпсt llоръчка, е 0осltlъllнч 11o

е.\ е liп lpo l l е l l 11ъ I l 1, .l l о.lrl, п ос 1.1 е l l? е,,

tj

(t,еб adllec, tll:lzcu t tt.,ttt c.l |,,лк,ба, чзdtк]Olt I I I

)tlK1,1tенлttt, ll1ol! о tlозOвLtб l!е llч
dot;l,.ltet tлtсtl!чsппсt ): [ ][ ]t ]t ]

В: ТЕхнl.|чЕсклI ll проФЕсионллнI.I спосоБностl|

Te-tH uч ес кu u пр o|lec tlo н ол tt u с п особн оспl tt OmzoBop:

IIрЪз референтни" п.р"од" иконоNlическият
опе]]атор е извърIпllл следнште строителпIl
деIIностIl от конкретнIля вид:
Дл;о съ rs lttв е ttt t t tt ttt e 0 oKy.Tt el t llttt o llll t ocl to
d,ipoпtcl Il !tlъ, !ll(l! lle ll l,e1,1.!tlllltп l Jпl llL!i!-

BaJlclltttlle спlроLlпrc.uпt рабопtt са lct
рOзt1o_|loJrе че в е,чекпlрoI!ен фopllctпt, .ltо.,tя,

Брой години (този период е определеtl в

обявлението или документацията за

обществената поръчка): [......]

Строителни работи: [..... . ]

0,еб adpec, tl]l?aH tt.,ttt с-,t)lэtt,бсt, tзОавсtttltt
dоку.l!еl t лlа, пlоllllо 11озоваваl l е 1 l tl doliy-lt el l t110 ),

t ]t lt ]t ]

I]

Иконо,уtttческttяпl операmор сцеdвп dа преlоспlобtt uнtРор,ltацttя 9ц!9 коzаmо Kpllпtep..llпle зч поiбор
сл бtaltt uзuскваtli оtп възлаzаuquя opza|r aь,|u възлоlкпlпеля в обяOлепаеmо, tulrl в ioкJ..llellltlъl|lulllll :Ju

la) Само за об.цеспrcен пrе lrоlrъчкл. за

Llапрrrмер съотношенrето между активите и лас}iви],е.
Например съотношенilето Irежду aKTllBlITe и пасив!lте,
Моля да се IroBTop1.1толкова пъти, колкото е необходимо.
Възлагащtlте органи [.lогат да пзлIскат ]JаличlJето на олит до пет fодини и да прllе lат опtlт о,гtlредtl

повеqе от пет
]8



11Ocolle ll1e;

]0llрсз реtререllтния период и koHo\l ическия,г
оператор е извършил следните осноRнll
доставкIl Ilлп е предоставIlл следнлlте
ocHoBHlI услугrr от посоtIения впд: При
изготвяне на списъка, моля, посоLlете сумите,
даIите и лOл)ча,tелиtе. неlависимоJали са

,]0,
пуоJIиtIни или |lac Itlи суоек,ги

Брой години (този период е определеli
обявлението или докуNлентацията
обществената поръчка): [... ... ]

описание Суми !ати Получате
ли

)\ -Гпй llnTlp
tl-лIIца IIл]t оргапIt , осооено тези, отговарящи

за KoHTPoJla на качеството:
При обцествен1,1те поръчки за с,гроителство
иl(оtlомическият оператор ще може да
използва технически лица или оргаltи при
и.]въгш ва не }la с грои lелс tво Io:

З) Той използва следните техIlпческ1I
съоръжепI|я Il MepKIr за гараttтпране на
KalIecTBo, а съоръженIlята за проучване и
пзследване са както следва:

t ]

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в

състояние да прилага следните системи за

управленIlе п за проследяване на верIlгата
на доставка:

t ]

5) За ко,ltплекснлl cпloкll uллl !сл!2ч llлч, llo
llзld,alolle uе, з0 спl0кll u.|lll )1c-l|),Zu, K0llпl0 сп
със с пе цrl ол п 0 tt pedt t оз t t ttrt е t t tte :

Иttономическият операто|] lце лозволи ли
t7

извършването на проверкrr на неговия
lIроIIзводствен Ilли техlIIlческп капацtlтет и,

когато е необходиlч{о, на средствата за
проучване н пзследвдне, с които разполага,
както и на ]tlepкrrTe:}a коIlтрол па
качествоr,о?

[] Да [] Не

6) Следната образователна ll професпонална
квалифlлкацrlя се притежава от:

а) доставчика на услуга или саlчlия изпълнител,
tt/ltлtt (в завпсимост от изискванията,
посочени в обявлението, или в

доI(ументацията за обцествената поръчка)

б) неговия рыtоводен съсl,ав:

а)[

б)t

7) При изпълнение на поръчката t ]

нал

да се попълнят o],дeJl Ill l

}Iкономическия

негово иj\,le оТ

t]

t]

]9



икономическият оператор ще може да
прило)ки следните меркп за управление на
околната средл;

8) Средната годllшна чIlсленост на състава
на икономическия оператор ll брояt на

ръководния персонал през последни,tе три
l одини са, как lo слсдва:

Година, средна годишна численос,|, tla с,ьстава:

t ],t ],t ],t ],

t ],t ],

Година, брой на ръководните кадри:

t ],t ],

t... ],t ],

t ],t . ]

9) Следните инструментп, съоръженпя l!лll
TexHпrrecкo оборудваrlе ще бъдат на негово

разполо)кение за изпълнение на договора:

t ]

10) Иконопличесt(ият опеl]атор възнапtерява
евеltтуллно да възложrr 

"ч 
rruдrrrrrr,"пrrr".""

изпълнение,го на следпата част (процентrIо
пзраiкецие) от поръчката:

t ]

Иконоп,tическият оператор ще дос,Iави
}1зискваните мостри, описания иJIи сниN,lки на
п|]одуктитеJ които не трябва ла са придру]кени

о,г сертификати за автентичност,
Ако е прилоlttипtо, икономическият оператор
декларира, че ще осигури изискваните
серти(lикати за автентичност,
l1Ktl c1,otttBe пtttttпte ()oK),.lleH tlttt са lttt

р аз п о -ц о JI(, e l l Ll e в е -|! е к п l р о е I t Ql oplt cп п,,tl o,t lt,

llосочелlе,,

t ][] Ща[]Не

[] Да[] Не

$леб aDpec, op?ctH u.r[L! с.ц)Dlсбtt, чзОtttitttLltt

doKy,lrcHпct, пlочлlо позовttв{tt le tl0
dокуменmа): t, ,,]t, ]t ]t. ]

12) За общесmвенu ttоръчкu зсt lосtппвкч,,
Икономи.tеският оператор може ли да
IIредстави изискваt]и,ге сертrrфикатlл,
изготвеIIи от о(lлtциално признати
п}IстIIтуцIIп плlt агенцIIII по контрол на
качеството, доказващи съответствието на

продуктите, liои,Iо Nlогат да бъдат ясно
иденти(lициllани чрез позоваване на

TexI lически специ(lикации или стандарти,
посочени в обяв,rението или в документация,га
за поръчката?
AKo,,rIe", пtоля, обяснете заlцо и посочеl,е
KaKBrt други доl(азаl,елства мlогат да бъдат
I ]редставени:
AKr l съtlпt ве l llHtt llt е drlK)tl t el t пl tt с ct l t ct

puзllo.,lo)lcel l Lle в e-Ie KltlpoHeH фор:tспп, .lto-,tst,

11осо|lепlа

[] !а [] l Ie

t]

Qеб аOрес, o]lzcut tt_,ttt с.tt),эк,бсt, чзdсtвttttltt

loKy:tett пtсt, ll1o1lllo llO,Jogalqtп l е I ! t| Ool;.y-l I el ! |] 1ч ),

t,, ]t ]t ]t ]

от договора ц ще llзлолlваАко I]tконоN!п.]еският
калацtIтета на tlодизпълttителrl за да из[ълнu
вlк .lacT II. раздел В по-гоl]е,

]()



г: СтдндАрти зл осllгурявАнЕ нл клчЕството и стАндАртLI зА ЕкологI{tI}lо упрАRлЕlllII

cпultldoptlrlll1le зц

0,1ли llзllск(lIl ll (lllI

зIl оOlalеспцlеll(ulцl
с0

пl(a

lle
Illrl

Cппttlaptlttt за octlzyprlBпlte пп кочеспвоl?ло ,l
спtаttdttрпlч за еколozu|rшo уtlр вленuе

Оtпzовор:

Иttоношtическият опера,tор ще мо)ке ли да
предс,Iави сертификатlr, изготвени от
независими органи и доказващи, че
иконоlчl ltческият оператор отговаря на

стапдартите за осигуряване на KalIecTBoTo!
вклюIIитеJII{о тези за достъпност за хора с

увре)кдания.
Ако ,,не". моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства oTнoctlo cxe[,IaTa за
гаган,]иране на качествоIо rtогаl да бьдат
представеtlи:
At;tl съопlвеlllr!uпlе doKyttettпtlt сц lla
рllз l lo_!Io)lce1 п!е G e.|le кпtроl ! ен r|лор-lttпп, .л,tоlл,

посоllе lIle,

[] Ща [] Не

0,еб udрес, tlр:tпt tt.,tu с.l),лtсбtt, trзDuBttttlttr

r) оl;l,у а н п rcr, l п о|! н о 1l оз ов tlвч е н ч d rlKll.,t t e tt п l t t )'t,]t ]t ]t ]

Иttонол,tи.lеският оператор ще Nlоже ли да
представи сертrt{lпкатп. изготвени от
независими органи, доказващи, че
и ](оно]\,lическия,г оператор отговаря на
задъляiител н ите стаllдарти IlлII сlIстеNIи за
екологrlчно управлеlrrrе?
Ако,,пе", моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно
стандартп,I,е rrли систе]!tlIте за скологIlчно
уIIравлеIII!е лtогат да бъдат представени:
д l;o съо t п tte пt н tt t tt е dcs k\,-l t е н пttt с ct tt tt

рtlзllо цоэlсе l! uе в e;le liпlpol lel! фор:t t спп,,ltо.lлt,

l10c0lIellle,

[] Ща [] Не

(уеб adpec, tlpzctH tt.,ttt с_,t),эtr,бч, чзOttвсtttlч
doK_y)tet tлtct, l11o|l llo 11озовавtп te l! t| dоl;.|-lI el l Iпч ),

t,, Jt ]t ]t ]

Част V: Намаляване на броя на квалифициранпте кандидатll

Иконопtическият оператор декларира, че:

Нtt,ltоллване но броя Опzовор:

той llзпъ.пнява целите и

jl

,lосочеllа в оOявlеll lleпlo.

Икоltо,ltuцескuлп, оперumор слеdво Da преlосппва ulrq)ормацлlя uиlо ко2апrо възлп?аuцlrll1l op?rrll u.lч
възлоJrсulпеляпI е пoco|rlLI обекmaлвнuпе u пеduскрll|lл.нацtlоннц крuплерuu l,Ulrl правиlI0, Kollпlo
пlрябва iп бъйtm прuлоJIсенu с цел ozpaчultпBttlle броя на кпнludапrulпе, коuпа пqе бъDапl ll0liut!et!ll
з0 преdсlповяпе Iш oфreprrlu ttiltt зл провеэкdоне на d,laioz. Тпзu апtРор,тtпtluя, кояпtо iltоэtсе Dп бъdс
съttровоdеtttt опt tlзлrскванuя оrплtосно вulовеmе серmчфакаmu uлu фор,|lu на аоку-4леллпtолll u
t)оt<азапrcлсплвtl, ако има такива. коumо прябва 0а бъlаm-преlспtавенu, се съdърекп в съOпвепuч llо
облвJlенuе u"чu в dоку,менmпцarяmt зп обпIеiйвёttаtпа поръчка, посоченп в обявлеttлtепtо,
Clblto прч оzранuчена процеdурu, съсtпезалпелнu процефрu с dоzоваряне, процеDурtt за съсlr|еза1,11е.lеп

Dutt,,loz lt

гl



недискримина ционните критерии или
правила, които трябва да бъдат приложени, за

да се ограничи броят на кандидатите по
следния ltачин:
В случай, че се изискват някои сертификати
или други (lорпrи на документални
доказателства, N,lоля. посоче,tе за всеки от тях,
дали икономиrIеският оператор разполага с

1,1зисliвани,tе докуNlеtll,и:

[...] [] ,Ща [] He{j

Ь,еб ctdpec, opzaц LIJlLl с:tуэrба, чзdсtвсttцtt

d oKy;t е нm а, mоч 1 l о по з oBCl Bct l е l r 0
Оокуlеrttпсttlttяtпа): t ]t ]t .]t ]"

Дксs HltKott оп1 lпезlt ceplttur]luKculttt ttlu r]юp.,tttt

ttct DoKyM ен лtct.llltt Dtlкttзсttltе.цсll16а c{,l l!tI

разllо.tо)l(,еlша б е. Iекlпр0l !eI ! фор.л,tсtпl", : to.,tst,

11oco.Iellle зtl BcllllKll oll1 пlrlх;

Част VI: Заклю.rителни положения

Доlt),поDпttсанuлtпt deKltctpulэct, ,te uttфор,лlспlu;ппа, посо|lе сl в чсtспtt Il Y по-zоре, е вярIlа 1l пlочllч, ll че (
пllеdсtпсtвеttсt с, stснолtо разбttрспtе ltct lloc-,teDclttBttяlltct прtt tцlеdспtавяне Hcl HeBe1-1Htt dctHlttt,

,Щtl_lупоdпuсанttstпt офtttluаltнсl dек:tttlлцхt, lle е в съсtllояllлlе llpll lloltcчBalle u без эабава dч пpco(,llllllll
улiаэuнtllпе серпlltфttкспlltt u dpyzu фор-tttt Hct doty_lteHпtaltHtt 0оказаll1елсtllвсt, освен в c.,lyllaI!лle, Ko?(|ll!o,

tl) въз.|ltl?спl|urtп1 opzttH Lultl въэ-|оэrcLlпlе-цяlп )rtоэrcе d0 по.пучtl |7рлldруэ|сав01l|l!l11е dtlKy;tettпttt |!!)ез п?лl;
с)rlсtпъп do съопlвеll1нсlll1а lltll.|tloHal.|tl!a базсt dctHHtt във всяксl Dърэtсавсt ч.|lеllлtа, кояll1о е doc,tпl,tltttt

безttltаtttно1- : tt.ltt

(_l) c,tttпtcttto оm !8 oKпtoltBptt 20]8 z. най-късttо", възltаzаttрпlll oJ)?[lll LLцII бъз,|tоJс,Iппе.!t,lлl беllе п|)uлlе ,(цjll

съоlttвепtttапtа doKy-lleH пl cl цлt я.

,Щоlупrлdпttссtltttяпt dаBa офtttlttсt-tно съ?лслсLlе [посочепlе въз.\а?аlt|Ltя ор?он It-ILl въз.,lоJlсltttlе,|Iя L,ъ.,.-tll(,1l()

,ttlспt I, разdе-,l AJ Da tto.,ty,tlt dос,пtъп Jо оOку:'lенлllllпе, поолiрепяцLl ttнфор,ltспlttяпtсt, коя lо е преоl)сlпчвL,llI l

в [посllчепrc съопвеl1llrcоllа ,tсtспt, рсtзdе,l/ пtочксt/u] оп нa!сll1ояlцL!я EDtпtelt европеitскlt Ооку]rcllп1 jlt

обu.lеспrcенч l1оръ|!кll зtl целшпе lш [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (Kl]aIl{o

описание, препратка къпl публикациятав Офuцttсttеlt BectпttttK tttt Европейскurl сълоэ, ped)epeHTe}t нопlер)l.

Щата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [......]

Моля, лосо.lете ясцо къ]u Kori документ се отнася отговорът.



ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗЛ ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП

Освен инфоршlацията, която кандидатите са длъ)кни да декларират и представят в EЕfl()lI.
съгласно изискванията на Зоп и Ппзоп, те следва да имат предвид и следните общи указаrtttя:

1. В Част II: Информация за икономическия олератор, кандидатите попълват част ./\.

Кореспонденцията между възло)Itителя и кандидата ще се осъществява }Ia llolllelIcIilt
адрес/ел.поца, интернет адрес/факс от участника в БЕ!ОП. При разминаване на l.rн(lоllшrаt 1rtя t il

върху плика и данните в ЕЕ!ОП, за вярно се приема посоченото в ЕЕ!ОП,

2. В Част II раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор, кандtiлаIi1,Iе

l]lltlcвaT в поле .,,ПредставIlтелство, ако иNtа такива" лпцата по чл.40, ал.1 т.1,,г.2 ll ,t,.3 rrI

ППЗОП (лицата, които представляват кандидата; лицата, които са членове на упраlвиlеJIltll ll
}Iадзорни органи па участника; други лица със статут, който ип,r позволява да вJIllrIя'l'lll]rlli()
върху дейността на предприятието по начин, еквиваJIентен на този, валI,lлеtI зi]

представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи).

3. В LIacT II раздел В: .,Информация относно използването на капацитета на лруги субеtсltr".
кандидатите вписват в полето дzlли ще използват или не капацитета на други clбeltttt -

капацитета EIa трети лица по сlчlисъла на чл.65 от ЗОП или подизпълнител/и по смисълrr на чл,6(l
от ЗоП.
В случай, че иконоlчtическият оператор възнамерява сtsентуално да възло)I(и на гtодпзпоп,,,,,",
изпълнението на част от поръчката в Част IV ,.Критерии за подбор'', раздел В, поле l0) се

tIопълва процеI{тно изражение на възлоrrtения обем.

4. Не се допусt(а пряко или косвено участие в настояпIата порыIка на друI(сс l llll lil_

регистрирани в Iорисдикции с преференциалеп данъtIен режим и на свързаните с Trlx JIII]ltl,

включително и чрез грarкданско друlкество/консорциум в което участва .](ру)Iiес,I]]().

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъqен режим, освен прl{ нilлtltlllс llil
изключенията по смисъла на чл.4 от З от ЗИФО,ЩРЮПДРКЛТДС. Кандидатите деI(-[арlt])а l

обстоятелствата в Част III, буква Г от ЕЕflОП.

5, Когато е налице необходимост от защита на личните данни или прLl l]ltз.]lIlчtlе в

обстоятелствата, свързани с лиilното състояlIие, информацията относно изискваI]tIята по ч.т. 5-1_

ал. I,T.1.2,7 и чл. 5, ct_,,t. l, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за Hrll(oll ()l

лицата на участника.

6, ЕЕДОП се подписва от лrIцата по чл.40, ал.1, т.1, т.2 п т.3 от ППЗОП, вItлIочliтелtlо с

посочване на имената и в какво качество по смисъла на чл.40, ал,l от ППЗОП е полоj]iеll
подписът.



8. проЕкт нА договор

договор

лъ............/20l7

!нес , . . . . . , . . . . , . ....2017 г., в гр. Гълъбово, между:

"БРИКЕЛ"ЕАfl, със седалище и алрес на управление: гр. Гълъбово - лIзвыt l l]a:(a.
област Стара Загора, , тел: (0418) 6 21 28; факс: (04l8) 6 25 28, ЕИК: l23526494, Елеlс,г1-1tlll lta

поца: пrагkеt@ЬLi]!qLЬg.qQ!ц, Интернет адрес: lrttp://www.Ыikel-bg.com, регистрllраtIо в

търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 12З526494; Разплаrrlателна cNlellii]:
IBAN: BGl4UNCR70001521779468, BIC KOfl: LГNCRBGSF, Уникредит Булбанк А! гр.Ста1llr
Загора, представлявано от Янrrлrrrr Павлов Павлов - Изпълнrrтелен дпректор, Hal]иtl.tllo зil
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и

, със седаJlище и адрес на управление: . . . , . . . . . , . . , . . , . . . . ; Регистрtлрано в,l,ъl]говсIi]tя

регистър при Агенцията по вписвания с ЕИIt: .........,; Електронна поща: ,,..,.,..,.,....14tt,гe1-1ltct

_ адрес: Разплащателна сп,rетrtа: IBAN: . , . . , . . . . . . . . . . . ; BIC: ..........,..,.., в банка
представляваIIо от ..................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основаrrие Реrпеtrие Nа ,..,..,./.........,,.,... г, за избор на Ilзпълнител в tll]оведеllt) tt\rl.ttt,ltt,,
състезанl{е зil възлагане на ОП с предп,lет: ,,flocTaBKa lla полIIпропlIленовrr торбIr" * pe{l. _]\!

|2200З1201,7 , се скjтIочи настоящият .Щоговор за обществена поръчка за сJIедЕIоI,о:

l. прЕдмЕт нА договорА

1. 1Iредметът на настоящия договор е ,,fiocTaBKa полипропиленовIl торбll", възлоiliе}Iа l|i

резултат на проведена процедура за възлагане на ОП чрез публичпо състезанI]е с пl]елi\lе,l:

,..Щоставlса полипропиленови торбп" - реф. Nlr |2200З l20l7.
2.ПpoгнoзнитeкoЛичeсTBaнаДoсTaBяIIиTеизДеЛиясa
полIlпропиленовrr торби.
З. Изделията, предмет на доставка следва да rrритежават следните xapaI(epI,IcTIiKL1:
ПолипроппленовIr торби с:

Размер: ....... см,
Товароrrосимост: .......
Тъкан: ..........
Тегло H:l торбата...............
!оставяните изделия са описани по наименование и количество в техническата cпerltlt|lttttatlttя tr

докумеIIтацията по процедурата (Прилоlltение NЪ1 към договора) и в TexнllalecKo t,ipejlJIo)IieIt]lc

за изпълнеIIие на обществената поръчка (I1риложение Ns2 къпл договора), KoIlTo следва ](а с(,
считат за неразделна част от договора.
4. !оставката се извършва след заявка от страна на Възлолtителя! Itоято Mltl;tte лз Lit,,,1c

отправе}Iа в писмен вид или чрез електронно съобщително средство, позволяващо ]\,I rIогокрal,1 ll()

възпроIiзвеждане на заявката.
5, Условията за доставка са описани в техI{ическата спецификация по Общесr,веt ta,t,a

поръчка.

II. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

1, Общата стойност на договора е ...,..........без ДДС, DDP плоulадка ,.Брикел'' l]АД. t,p,

Гълъбово, съгласно INCOTERMS 201 0.

_]]



2. Единичните цени на изделията са съгласно I{еново,го предложение (Прлtлоlttение Л!] ltьлl

договора), което следва да се счита за неразделна част от договора.
3. Плащането на доставените изделия се извършва в срок до 45 (четl.tридесе,г Il lIег) ]llll]
след осъществяваI{е на доставката. представяне на двустранно лодписан приемо-предавателс l l

протокол, без възраженlrя rr фактура-оригинzu] издадена съгласItо чл.l1З от З!!С. Срокl,,г за

плащане тече от датата на последното събитие или на последно представения локуN.rен,г.

ПI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНВНИЕ

l. Срокът на фаtстическо действие на договора е l2 /дванадесет/ месеца, считаllо o,|,]la,ta,lll

на подписването плу.,Щоговорът запазва обвързващото си лействие до извършване на Bcll(ll(Il

плащаIlия, изтичане на гаранционItи,],е срокове и връщане на предостаtsената гаранцliя ,3al д{,llll(l
изпълнение.
2. Срокът за фактическото изпълнение на всяка отделна доставка слеll заявItа е д() 5 (llсl)
дни от датата на получаване на заявката от Изпълнителя.
3. Срокът на действие на договора се удължава и горните срокове спI.{tr]ат дit Tel(a,l lll)ll,
настъпването на непреодолима сила непредвидено [Iли непредОтврzlтиN,lО c'bollI'Ile ()l

извънреден характер (напришrер войни, природtли бедствия, обшlи сr,а.lки, буtrгове, обtIlес,l lictttt

вълнения), възникнало след склIочване на договора и засягащо изпълнеIIиетсl lla c-t,tltttя. lJ

случай, че някоя от страните по договора е засегната от непреодолима сила! ,l,я e .](Jllr)Iilill l]

двудневеIr срок от възIlикваrrе на събитието пIlcI,IeHo да уведоNlи другата cTpaHat за,I,оl]ti,

4. Страната не може да се позове IIа }Iепреодолима сила ако е била в забава.

IV. ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЕМАНЕ

l. Изпълнителят уведомява Възложителя по телефон или факс, че ип.{а готовtIост ,Jit

експедиция на изделията, минимум 1 (елин) кfu.tендарен ден предI.1 доставI(ата II]\l,

Възлоrrtителят организира извършването на входящ контрол на доставката,
2. При доставItа Изпълнителят представя на Възлолtителя следните документи:
- Сертификат за произход или качество, с който се гарантира, че доставяните llзj(е.llliя
отговарят на изискванията на съотвеl,ните за продукцията стаIIдарти;
- Фактура - оригинал.
flocTaBKa без изискуемите документи няп,tа да бъде приемана от Възлоiкиl,е;tя.
3, Приемането на доставката се извършва до 14.00ч. на територията tla Възлолtttтеля tз

присъствието на представители на двете страни по договора, като се llроверява l(ол I]tIecT ll1,1 () ll
качеството на доставените изделия (чрез визуален контрол), наличието и оl(оN,IплеI(товliitта Illl
експедиционни документи. При липса на забелеrrtки представителите IIа cTpallliTe полlIIIсвill
приемо-предавателен протокол, удостоверявац, Ile съответните излеJlия са дос,гаlвенIt l] clijlil.rlil
на Възлояtителя..
4. При констатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствl IJl lJ

количеството IIa изделията или непълнота в окоi\,rплектовката Изпълниr,елrlт .|{(]c,l lll],
липсващите изделия в срок до 5 (пет) календарни дни. В приемо-предавателния пl]отоIiо.л сс
отразяват доставените в склада на Възло>rtителя изделия, както и всички възражеL|llrl ]Iil

страните по повод доставката, Вси.rки допълнI;Iтелни разноски на Изпълнлrтеля по п()в()]l

коригиране на количествата, включително транспортните разходи, са за негова cNIeTI([t,

5. При констатирани по време Ila визуалния входящ контрол несъответствtIя в KarlecTBoтo.
Възлоllсителят връща на Изпълнителя некачествените изделия като в приеN,Iо-предава,[еJI I l l Iя

протокол се описват оставащите в склада на Възложителя изделI:Iя, както и колlлчество,l,о I]

причините за връщане на некачествените изделия. Изпълнителят е длъжен в сро1( до 5 (псl)
каJIендарни дни да достави на Възложителя изделия, заменящи въl]натите му LI отговарrrlцll
качествеIIо и количествено на изискванията на Възлоrкителя. При получаване на HoBlt,Ie

изделия oT}loBo се извършва входящ контрол по реда, описаII по-горе, Из,це:lt.rята се прпеNlаг с

подписването на приемо-предавателен протокол, Вси.Iки допъл}IителIlи разltосIil1 ]tll

Изпълнителя по повод замяната на некачествени изделия, включително транспортнIiте l]аз\()jttt.
са за негова сметка.
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6. В процеса на влагаItе на изделията в производството, Възложителят извъl]lllваt ,l'el()'ll(

KoIlTpoJI на доставен}Iте издел}Iя за качеството им. Ако в резулта,г на ,l,екуп(лlя KOiITl]oJl сс

установят несъответствия в качествено отношение с показателите от заводските лоl()/fi{еtlllt.
възrrоясr,rтелят уведомява Изпълнителя за констатациите си и кани }Iегов представtttеlt, ttoiilrT

трябва да се яви в срок 3 (три) каJIендарни дни, за да бъде съставен двустранен i(oHcTaTIll]el]

протокол за откритите недостатъци по материzuIите. В протокола се отбелязват eBeilT},itJlIlllle
възражения на Изпълнителя. Ако в горпия срок не се яви представител на ИзпълнItтеllя ,зlt

констатира}Iе на недостатъците, Въз.llотtителят сам съставя констативеIl протокол, Lз lttlitt,.r се

описват о,п(ритите недостатъци и който е задъл)I0Iтелен за изпълнение от ИзпълнItl-еJlя. :\tctl

явилият се представител на Изпълнителя откаже да подпише констатIлвI]ия пl]отоIiо:l.

Възлотtителят отбелязва това обстоятелство в присъствието на двама свидетели, коl],го l\iOl,i1,1 .llJ

бъдат и от персонала му, след което протоколът е задължителен за llзпълItеt]ие от ИзпълrIиr'еltя,

В срок до 5 (пет) календарни дни от датата на констатив}Iия протокол, Изпr,лнителя,r е jlJIbrliell

да доставIi на Възлоltсителя, !Iзделия, заменящи цекачествените и отговарящtI I(atIecTBCllo ll

KoJILlrIecTBeIIo на изискванията на Възлолtителя. При получаване на новите изделllrl OIIIOl]() cL]

извършва входящ контроJI. Изделията се приеl\,Iат с подп}Iсването IIa прliеN,{о- ll l]e]la t]a,l]e] le ll

протокол. Всrtчки допълнителни разноски на Изпълнителя по повод заN{яrlата на HeI(aLIec'lBeIlIl

изделия, включително транспортните разходи, са за негова сметка,
7. В,ьв всички слуLIаи на констатирано неточно изпълIлеlIие на задъJI)кенията по договоl)tl ll

количествено или KaIIecTBeIlo отношение, Изпълнителя,г дълlки неустойката по т. З о,г Раrз/,tеlr IX
на настоящия договор.
8. При констатирани несъответствия за дата IIа доставка се приема датата llll ll]]Ilefrlо-

предавателните протоколи по т.4., т.5 и т.6, подписан от двете cTpaHIi, след доставI(а lltl
N{атериали, отговарящи на изискванията на Възлоrrtителя.
9. В срок до 5 дни, считано от датата на съответния приемо - предавателеI] проl,о]i().l.

Изпълнителят представя на Възлоlrси,геля фактура - оригинал, съдържаща oпllcaнIle на peil,rlIlo

доставените при конкретната заявка издеJIия, номер l]a договора, единI{чни цеъIи, к()лllLIес ll]il Il

обпIа cToliHocT, Къпr фактурата се прилага съответния приемо - предавателн1,1я протоI(ол,

Ч. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА

1. Опаковката е стандартна, подходяща да предпази излелията от повреди по Bpe]\te ll1l

транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварвзнето. Опаковкатl съоIве,t,с,I l]a Ilil

изискванията за огнеустой чи вост, защита от влиянието на теN,lпература и BJlltilitloc'l. (ll

r|lи lп,tесtси и химически въздейсr вия.

2. Изпълнителят носи отговорност за повреди по време на траиспортat, дъJl)l(аlllll се llil
rlеподходя11lа опаковка Itли опаковане с некачествени NIатериаJIи, В случаl:I н& повр92'{II по Bl]ci\lc

Ita транспорта, дължащ!l се на лоша или HeKarIecTBeEIa опаковка. Изпълнителят е дл,ьjl(еlI ]t1l

възстанови [цетите за своя сметка.
3. След доставката, опаковката, в това число и ползваните за целта KaIlIoHIiJ палетIl tIлlI

сандъци,остава в собственост на l]ъзлоrttителя и съUIият не дължи връщаltето lIl\] llil
изпълнителя.
4, Изделията се предават с трайна фирмена маркировка }Iли докумеtIти. от които да е ]]luLllo

годината и N{есеца на производство.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Преди сключване на договора Изпr,лнителят представя гаранция за добро изпълIIеIIIlс lt

една от t|ормите определени в чл, 1 1 l на ЗОГI, в размер на,.......,.....,... , предст,авля ващI I -{ (| 
i,

(четири процеrrта) от стойrrостта на договора! закръгJIена до лев.

2. Гаранцията се връща на Изпълнителя до 60 (шестдесет) дни след датата I1.1 (l)ак,I,Ilчесli()

извърпIване на посJ,lедната доставка по договора Il след отправено I]cI(tlHe o'I' cTl)aIIa llll
Изпълнителя до отговорника по договора.
3, Въз.itожителят иNlа право да усвои предос,гавената гараIIция в случаI"l, че ИзпълtItt,гс tlt t

не изпълни в срок доставката на изделията! като просрочи установените cpoкoBe с поtзе.Iе trг j

jб



(гри) работпи дни или не изпълни в срок някое от задълженията си по Раздел IV. т,l,т,.2"г.j. I.-1

т.5, т.6 и т.7.

ЧII. ГАРАНIIИИ И РЕКЛАМАЦИИ

l. Изпълнителят гарантира, че дос,гавените от Itего изделия са нови, неупотребяваttttл
произведени до З (три) месеца преди датата на доставката, без явни или скрити ;1et]letttIl.

произтичащи от дизайна, материалIiте tiли изработката иN{! отговарящIt на изItсlil}аIIIIJI l,il Ilil
стандартите в страната и отраслови нормали в даде}Iата област, както и Hll lIзIIсItваIIliятll ol
документацията към обществената поръLIка.

2. ГаранционнIiят срок на доставените изделия е ..,,.,..,..,.., от датата IIit C,bo,1-I]e,I,]lil l li

доставка.
3, В гаранционния срок Изпълttlrтелят зап,Iеня всички некачествени издеjlllя Iлзцяло зtl св()'l

сметка, в това аIисло поема и ,I,ранспортните 
разход(и за подмяната,

4, Прlr констатиране на дефект по изделията. Възлоlкителят уведомява Изпълнителя lI ItatttI

негов IIредставител, ttoliTo трябва да се яви в срок 3 (TplI) календарtIи дни, за да бъде със гitllс'tr

i(BycTpaнell констативен протокол за отI(ритите недостатъцLl по I;tзделията. В протоtttl,lа сс,

отбелязват евентуалните възражения на Изпълнителя. Ако в горния срок не се яви представlI гс]l

на Изпълнителя, Възложителят сам съставя констативеп протокол, в който се ог]llсвill
откритите недостатъци и който е задължителен за изпълнение от Изпълнителя. Аltо явttлttят се

представител на Изпълнителя откаже да подпише констативния протокоJI, Въ,з.rоrtttt,l е,tя l

отбелязва това обстоятелство в присъствието на двама свидетели! които могатr да бr,.Llат lt ilг
персонала му, след което протоколът е задължителен за изпълнение от Изпълнl.tтеля. В clltrtt ;ц,
5 (пет) календарн}l лн}I от датата на констативния протокол, Изпълните.цят е длъ)Iiен .r(a досl,авll
rra Възло;кителя! изделия, заNlеняttlи некачествените I]t отговарящи качествено Lt I(оли(Iес,l l}etl()

на изискванията на Възлоlкителя.
5, Изпълнrtтелят гарантира, че доставените от него изделия са миналll BcI.tlIKI] eTilllll llil
заводски контрол на качеството IIа технологичния цикъл на производството им.
6. Качеството на доставените Itздел}Iя се удостоверява с изискуеп.fите докумеIlтIi.

VIII. Пl,АВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1.1. да оказва текущ контрол при изпълненIIе на договора. Указанията lIa Възло;ltлl ге;tll tr

изпълнение Ila това ]\,ly правоплощие са задължителни за Изпълнителя! доколкото тезtl },l(азаIIllя
tle излизат извън рамките IIа договора.
1,2, да rle приеN{е изделията, в случалi, че иN{а забележки за неточIIо 1lзпълlIсIIlIс в

количест]]енно ил}I качественно отIlошение,
2" ВЪЗЛоЖИТЕЛЯТ е длыкен:
2.| да заплати лължиN{ите от IIего суми в сроковете и размерите, съгласIlо Раз2lе';l II or

настоящият договор;
2,2, да приепле доставката и да подпише приемо-предавателен протокол, ако изделlIлта
отговарят на техниrIеската специ(lикацилJ на условията за доставка и са предотавенI] l]cl.tt]Klt

придру}кителни докумеIIти.
3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
З.1. да получи уговорената цена за доставените от него изделия при усJIовиrIl,а II cpol(oBe,,L,_

уговоренlI в настоящия договор;
З.2. да иска от Възлолtителя приемане на доставените изделия;
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъ)I(ен:
4. 1. да уведоми Възложителя 1 деrt преди готовност за доставка.
4.2. да представи необходимите документи при доставка;
4.3. ла изпъJ,lItи поръчката в колиlIествено и качествено отношение и при ценI,I, cъo,1,Be,l-cTBallll l

с прило)ttени,ге в офертата плу техническо и ценово предложение, неразделна rIacT от догоl]rll)il:
4.5, да доставl.r изделия в срока, упоменат в Раздел lII от договора,
4,6, да подмеяя HeKarlecTBeHoTo изделие с качествено при дефект, пропусIi ll_ilIt

отклоненI]е в качеството Ita изделlIето, констатирани при приемането на изделrlя,I|l, lIl]ll
въве)кдането }IM в експлоатация или по време на гаранционItия срок. В r,ези слt,чаIt
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както и в случаите на забава, той се задължава да заплати и уговореI]лIте в l{ а с,[ () JI Il l I l,l

договор неустойки.
4.7, лри документирането на сделклlте /фактурирането/ да спазва изискваIiията tla ,t:t,l lЗ oi
З!,ЩС и чл.4 от Закона за сrIетоводството.
4,8, да се запознае с изискванията на пропускната система за допускане до Tepltl,ol]iIя,l а ll1l

.,Брикел" ЕА.Щ п ла изпълнява тезI.1 изисквания.

l. При забава па плащания по договора Възложителят дължи на Изпълнителя Hel,cтoTi tta tl

размер на 0,1 % (нула цяло е една десета процента), върху неиздължената сума l.Ia деll. II() lte

повече от 5 % (пет процента) от стойността rla забавената сума.
2, При забава на Изпълнителя в изпълнението на задълженията му за доставItа IIll

изделията, както и rrри забава за изпълнение на задълженията за отстраняване I{a Koнc,l'a'I'll l)a н l l

несъответствия и недостатъци по реда на Глава IV и Глава VII от настоящия договоl].
Изпълнителят дълlки неустойка в размер rra 1% (един процент) на ден върху стойносттl ttlL

забавеното 1Iзпълнение, Ео не повече от 15О% (петнадесет процента) от стоЙността на догоR()[]il.
дко забавата в изпълнение на посочеЕите по горе задълже1,Iия ltадхвърлlл 20 (дваltесе,r )

календарни дни, се счита че е налице пълно неизпълнение по договора.
З. При неточно изпълнение изпълнителят дълlки неустоЙка в разiчlер на 3% (три процента)
от стойността на договора за всеки установен случай на rIеточtlо изпълнение.
4. При пълно неизпълнеЕие на задълженията си по договора Изпълнtrтеляiг ль:llltlt
неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от стойItостта на договора,
5, При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има прilво да It,]le] JlIl

гаранцията за изпълнение по Раздел VI от настоящия договор.

1. !оговорът се прекратява:
- с изтичане срока I{a договора;
- по взаимно съгласие на страните;
- прLI неизпълнение на някое от договорните задължения на Изпълнителя с 10 (лесет) дневlIо
пtlcMeHo предизвестие от страна на Възлоlкителя;
- с едI{омесечно писмено предизвестие на всяка от страните.
2. Прекратяването на договора се извършва на основанията I] по пl)aBltJlltta_

регламентирани в ЗОП.

XI. ПОДСЪДНОСТ

1. На основание чл.1l7, ал.2 от ГПК страните се споразуN,Iяват, че в сл),tI,1ii |1.1

НеВЪЗIчlОЖНОСТ За РеШаВаНе На СПОРОВеТе ПО ПЪТЯ На ПРеГОВОРИТе! СЪЩИТе ПОДJlеiliа ] llii

разглеждане от коN,Iпетентния съд по местоседалището на Възлоrкителя.

ХII. ОБШИУСЛОВИЯ

1. ,Щоговорът влиза в сила от MoIlIeHTa на подписването ]vly от двете страllи.
2, За случаи, неуредеrIи с разпоредбите на настояulия логовор! се прIiлагат 1't,pгtlllcl;tllt
закон и другlrте деliстващи в Република България нормативни актове.

Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по елtlti ,]а llcrll(ll

cTpaIIa, при спазване на общlлте изисквания на Търговския закон, Зzttсоltа за

задъл)I(енията I{ договорите и Закоrrа за обществените поръчки.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА



По всички въпроси, възникнаJIи при изпълtlеrrието па lIастоящtlл1, JK)t1)l]()l]
(включително връщане на гаранцията за изпълнение, Изпълнителят се обръrца къl\I отг()в(llltllIli.l
}la доl овора. ука]ан по-долу,

Прилотtения:
Прилолtение Nq 1: Техничесlса спецификация от докуlиентацията.
ПрилоrrtеIrие Nq 2: Техническо предложение за !IзпълIlение на поръчката на участн!ll(а.
Прилоlкение Nl 3: I_{eHoBo предложение на участника.

Отговорник по договор от страна на Възлоltсителя:

Отговорник по договор от страна на Изпълнителя:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/ Янплин Павлов /

Име, фамилия, длl,жIIост

Име, (lамилIrя, длL}IiI IOc1

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/............................../
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fIрилолtение:
Образец на баrrкова гаранция за изпълнение на договор

БАНКОВАГАРАНЦИЯ
за l|зпълненIrе на договор за обшествепа поръчка

ПоЛЗВАl'ЕЛ:
,,БрикЕл"ЕАд _ гр.гълъБово
Адрес: гр.Гълъбово Извън града, пк 6280
Телефон: 04l8 /6 2l28
Факс: 04l8/625 28
И tпълни l елен .Щирекlор:

I-IАРЕДИТЕЛ:

\дltес: .,..,..,..,.,,..

1'еле{lони:
Фп ксове:
Изпълltителен fJиректор / Управител :,..............,

FIастоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послу)l(и на НАРЕ.ЩИТЕЛЯ за сltлlо.tваltс lta

договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе,
Заявяваме. tle cl\{e запознати подробно с условията на процедурата, проекто-договора от ,Щокулtентацtlrrlа
за участие в пI]оцедурата, проекто-договора на НАРЕЩИТЕЛЯ от предложението му,
С настоящата банкова гаранция се задъл)каваме да съблюдаваме на първо ]\lяс,го инl,ересtllе tla

ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕ,ЩИТЕЛЯ.
Във връзка с това, ние в KarlecTвoTo си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяеNIо и без протест сс
задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата га|]анция за
изпълнение на договора, която е в размер на (C-,toBo:tt: ,,,,, .) .,legtl, пl)и спазваL]с

условияrга на,Щоговора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декJlарация-оригинал за налIltltlс
на неизпълнение на задъл)l(енията по договора от с,tрана на НАРЕ.ЩИТЕЛЯ, които по услоl]иrl,1,а ll1l

договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕ.ЩИТЕЛЯ плIr до еднострilllII()
прекратяване на договора от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ (Възложптеля).
CyMaтa по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТFЛЯ по посочена в текс,|,а l{a договорil нег()вil
банкова сметка,

_]()



llастоящата банкова гаранция за изпъл}lение на ,Щоговора има срок на валиднос-t dtl 30 (tttlltt)tc,atп)

страните, съгласно текста на договора.
llастоящата банкова гаранция мо)ке да бъде освободена предсрочно единс,гвено въз основа tla лtlспlеll0
искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придруlкено от оригинала на настояtltия до](у]\lеltl ll
заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ,
Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, и в случай, Lle в проекто-дOговоllil I]()

конкретна,tа процедура иl\{а клауза за частиrIно освобождаване на гаранцията за изпълtIеIlие, Llастич}lо сс
освобождава сума, съответна на tiзпълнената rlacT от предмета на обществената поръчка,
Срокьг lla вztлидност lla настояща]а гаранция ще бъде удъл)(ен в случаЙ_ ,le деЙсrвието Hil ltl| l,B(\l]il

мrеrкду НАРЕ!ИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е улължено на база сюrючено писNlено споразуl\{енrlе. с li()}lTo сс

удължава срока на действие на договора или срока за излъJtнението му,

Щействието lla настоящата гаранция Nlоже да бъде продължавано по искане lIa НАРЕ!ИТЕЛЯ, aKtl 1'

llсправено в ра\,lките на срока на вали,lноспа й,

Задълlttавапле се да не предприеNlаме лействия по освобождаване на настоящата гall)atIl(ttrl- 1llit)

предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това, Това е необходипlо във l!|)l,Jl.il с

иrtформиlrаностга ни за хода на изпълнение на скJlючения договор и всички възl\,lо)iillи oбc,t'orlteltcttllt_

касаещи въз]\,lо?кност,га за предсрочно неправомерно освобоr(даване на нас'tоящата гаранция.
При всички останали случаи, настоящаr,а банкова гаранция се освобохtдава след писi\4ено иcliillle (ll,

оригинал) на ПОЛЗВДТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екзеNlпляра на насlоящат1 бl]lllitlllil

гаранция, който НАРЕЩИТЕЛЯТ е предс,гавил на llОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договоl]а.

_ За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите норN,Iативни актове, дейсгвlLIlttt tr

Република България и прило)киN,lи къ}l съо],ветната ситуация,

дага: ,........,.
град: .,....,.,..

БАI]КА:

_1l



9. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩВСТВВНЛ
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА И ПУБЛИЧНО СЪСТЕ,ЗАНIdII,
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Нас,rояlцtлте указанлIя са валпдIIи п се прплагат за подготовката на офертIr прIr B,I;tJlllгilIIc
на обществеrrrr поръчкIi - oTKpIlTa процедура rl публичrrо сьстезаIIис

1. Общи условия относно възлагането на поръчката
1.1. Възложителят предоставя IIеограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез елеlil,рoll]]]l
средства до документацията за обществената поръчка oI датата на:
- публикуване на обявлението в ,,Официален вестник'' на Европейския сыоз гll]lt o,г](l)ltlil
llроцедура;
- публикуване на обявлението в Регистъра на обlлествените поръчки - прtr публtt.ttttl
състезание.
I{ялатzr документация се публикува в профила на купувача, в електронната пре]lllсl(а lli],

конкретната поръчка.
1.2. Когато техническата спецификация е с голям обем и съдърrка конструктивна докуNIентаltllJI.
чертежи, проекти или други документи, свързани с изпълнение,го на поръчката, същата сс
публикува в профила на I(упувача, в електронната преписка на процедурата! l]ir,]]le,]l
.,Техническа спецификация".
l. j. Всяка процед}ра лолучава ) никален референтен но\4ер. под който vorlce дl бьде tlirte;,et,,, ,,

профила на купувача.
1.4. Всеrtи участник може да отправи писмено искане за разяснение във връзка с обявсttIt,lс

условIlя, в сроковете посочени в ЗОГI. Искането за разяснение се изпраIl{а на IlосочеIIIIя l]

обявлението/решението факс, поща, куриер, лично или по e-mail, Когато rlсltаllе,го с

направено по е-mаil, същото следва да е подписаttо и подпечатано от предсгавJlrIl]llllLl1,1

дру}кеството.
1.5. В електронната преписка на поръчката, в профила на купувача, се публикуват пIic\Iellll

разяснения по условията на обществената поръчка. Разяснението не се изпраща отделtlо ]lil

I(онкретния уаIастник, отправил искането за разяснение.
1.6. Искане за разяснение постъпило след сроковете, посочени по-доJIу, не се разгле)I(да:
, при открита процедура - лицата могат да искат разяснение в сроковете по чл.33, ап.l от ЗОll.
- при пуб.тlично състезания лицата могат да искат разяснение в сроковете по чл.180, arr,1 от
зоп.
1.7.,Що изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да оттегли, проNIенlt IlJIll

допълни офертата си.

2. Подаване на оферти
2.1. Офертите се подават в улравлението на дружеството, гр, Гълъбово 6280, обл. Стара Заго1-1а.

Извън града, Административна сграда на,,Брикел" ЕА!, отдел ,,Търговски", при спазваIIе l1.1

пропускателния режим на възложителя.
2.2. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителrt. Не сс
приема и оферта в опаковка, незапечатана или с нарушена цялост, Такава оферта се вl]ъща llal

участника.
2.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред N,lяс,гоl().

определенО За ТЯХНОТО ПОДаВаНе, ВСе ОЩе ИIчIа ЧаКаЩИ ЛИЦа, Те Се ВКЛЮЧВаТ В СПИСЪк, l(0ii l(l с!,
подписва от представител на възложителя (завеrкдащ регистратура) и от присъствzlщlIте лIlIlil.
Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска прие\{ане на o(le1l,t tt

от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти за участие се предават tlil
председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоко-път се подll,.,сl]il (] t

предаващото лице и от l]редседателя на комисията
2.4. .Щокументите, свързани с участието в процедурата (офертата), се представят от yalaclltlllilt
или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска илL1 дl]уга куl]иерс](а
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)rслуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложпте.ля ll

обявлението.
AIto участникът [1зпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска слутtба, pa,]xo.r1llTe cil
за сметка на участника. Pr-rcrta от загубвапе на офертата IIли неполучаване на ot]lel-tTaTa в

указания срок и час е за сметка на участниI(а.
Възлолtителят lle се ангая(ира с каквото и да е съдействие за лристигането l]a o(lepтa,tа ttlt

указаItия адрес и час.
2.5. !окументите се представrtт в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се llосочвtl,1,:

- Ilаименование на участника, вклIочително участниците в обедиrrеrrието когато е прIlл oiliLl ]\ lo:

- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
- наиNlенован!lе на поръчката, референтен номер, а когато е прило)Iшмо и обособените позllцlIli.
за I(оито се подават докуNlентIiте.
2.6. Когато поръrIката е разделена на обособени позиции, и участникът подава оферr,аr зi,l llol]elje
от една позиция, се подава една опаковка, съдържаща документите за съответните позI-1цlIп.

2.7. Когато се представят ]чlостри, които трябва да са опаковани отделно о,],локуi\{еLl,гIi,I,е l]

опаковката, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, IlaиNIeItoBzt| l I Ic lI

референтен Еомер на процедурата, а когато е приJIоя(имо и за коя обособена позItц}lя се
отIlасят.
2.8. Опаковките с мострите получават същия входящ номер на офертата. като в регист,ьрil llil
възло}кителя и на документа, издаден на приносителя на офертата срещу входяull.lя Hoi\,lel) сс

_ отбелязва ,,мостра".

3. Изrrсrсванlrя към участниците прlл подго,t,овка на оферта
3,1, При подготовка на офертата участниците са длъжни да спазват llзtlcl(BalнllrlTa Llil

възложитеJlя, да се придържат TorIHo rtъм обявените от Възлоrкителя условия, образtlIl tt

указания, публикуванlт в профила на купувача.
3.2. Всеки участник tIMa право да представи само една о(lерта.
3.3, Офертата се изготвя на български езllк на хартиен ЕIосител, Ако е поискано от възло)IilIте-ця.

ценовата о(lерта плоrке да бъде представена и на елеI(тронен носител,
З.4. Клон на чуждестранно лице N{o}Ke да е самостоятелен участниIt в поръtII(ата, al(o ll())Iie

саN,Iостоятелно да подава оферта за участие или да скllючва договоl]1l съl,JIllсII()

законодателството IIа държавата, в която е установен.
З.5. Когато участник в обществената поръчка е обедиtlение, той следва да представti в o(lcllTaTir
си копие на документ, съгласно изискванията Ita т.4.1.3 от настоящите указания.
3.6. Участниците могат за конкретната поръчка да се позовават на капацитета }Ia TpeTIt лIlIlil.
независимо от правната връзка между тях, по отношение на KpliTepI]I]Te, свързаIlll с

иконоN,lическото и финансово състояние, техническите способностIr rt професиона:tна
I(омпетентност, при спазване на изискванията на чл.65 от ЗОП.
З.7, Когато участникът се позовава I]a капацитета на трети лица. той трябва да \Io)Ite даl доliа)liс.
че ще разполага с техните ресурси за срока на договора, като представи докуN,Iен,I,и ,]а ll()eгllle
от тре1 ите лиuа задъл)I(сllия.
З.8. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за докitзв.l]Iеl0 llll
които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са наJll4це ocнoBalll1rl гa ,jil

отстраняване от обществената поръчка
З,9. Когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълн}tтелll. същtiте сле:Lllll

да отговарят на изискванията на чл.66 от ЗОП и да прелставят доказа,геJlс,l,во за lloe,l11Ie ()l

подизпълнителите задъл)I(ения.
3.10. Подизпълllителите трябва да отговарят на съответните Itритерии за подбор съобраrзtttl lзtt:lit

1I дела на поръLIката, който ще tIзпълняват и за тях да не са налице основаI]Iiя за oTcTpaIIrIBaIle оl
процедурата.
З, l 1 . Участпик в обединение, I(oeTo е подirло оферта, яе може ла подаде самостоятелно о(lе1-1,гlt

или да участва в друго обедине}Iие, подало оферта в съLrJата поръчка.
З,12. Лице. което е дzuIо съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг yltacTllllli.
не Nlоже да представя самостоятелна оферта.
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З.13, Свързани лица lle п{огат да бъдат самостоятелни участници в една tI съtца поl)ыLliil,
Съгласно ý 2, т.45 от .ЩР на ЗОfl ,,свързани лица" са тези по смисъла rTa ý 1, т.1З tr l-{ оl
допълнI,Iтелните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни KHlI)I(a.

3.I4. Количеството, вида, качеството и функционалните характеристики на пI]eJ(.]lo)I(eIII I,1c

дейности (СМР, услуга лtли доставка) трябва да отговарят напълIIо на изисItваIII]я,гil llil
Технlrчесtсите спецификацип и условията за изпълнение на поръчката.
3.15. Вариаrrтност на о(lертите се разрешава cai\,Io ако това е изрично позволено в обявленttеt..l tl

докуNlентацията.
3.16. Участниците трябва да лредставят о4)ерта за целия обем на обществената поръ.tttit. AIttl lt

обявлението изрично е посочено, че участниците могат да подадат оферта за едIIа, IIяколкtl I]JIIl

всички обособени позиции! то офертата задължително трябва да включва пълнttя обепt llt,
предложените от него обособени позиции. Предложенlrя за част от обществеtIата поl]ъч](il ILllII

част от съответната обособена позиция (група) не се разглеждат и 1lчпa,r"r*о, предстilвlljl
r акава оферта се отс lранява.

4. Изпскванпя къ]!r съдърrкаtIItето IIа документите в опаковкдта
Прrt отlсрита процедура п публпчно състезанIlе опаковката включва:
4.1..Щокумепти за доказване на лиtIно състоянltе и съответствие с KpttTeptllrTe за полбо1l,
вклIочIлтелно докуiиентите по чл.39, ал.2 от ППЗОП, както следва:
4.1 .1 . Единен европейски докуме}Iт за обществени поръчки (ЕЕДОП) за y(IacTlll,iliil ll

съответств[Iе с изискванията }Ia закона и условията на възложителя.
* Когато участникът е обединение, което не е Iоридическо лиtiе, ЕЕ.ЩОП се представя зil ]:]celill

от участниllите в обединеллието.
*+ I(огато участникъ1, използва подизпълнител, ЕЕ!ОП представя и всеItи подизпъл] II.iтел:
*** Когато уrIастникът се rrозовава на капацитета на трети лица, третото JI}лце п]]е]tс г|rl]я

ЕЕдогI.
4.1.2. Щокументи за доказване на предприетите мерки за надея(дност, кога,го е llptlJlorlil tN lo.

У.Iастниrt, за когото са на[ице основания по чл.54, ал.1 от ЗоП, има право да предс,гавlI

доказателства. че е предприел мерки, които гараItтират неговата надеждност, Bыll]elill
наличието на съответното основание за отстраняване. ,Цоказването е по рела Ha.lrr,56 от ЗОП.
ч1.1,3,.Щокументите по чл.37, ал.4 от Правилника за прилагане на ЗоП, когато е прlтлоjкIl\It).
Когато участник в обществената поръчка е обединение, той следва да представи в o(lepr a,t,a ctt

копие на документ, от който е видно лравното основание за създаване на обединенrlето, каl(го lI

следIIата информация:
- правата и задължеtIията IIа участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които tце изпълнява всеки член на обединението;
- да бъде определен партньор, който представлява обединението;
- да бъде уговорепа солидарна отговорност на всички членове на обединенtлетсl.

*Когато процедурата е разделена на обособени позиIIии, за всяка обособена по,]lll{l1я сс
комплектуват отделнIJ документи по т.4.1 . и се поставят в опаковката.
** В случай, че в обявлението на основание чл.47, ал.10 от ППЗОП възлоlкителят л(]ll\,сliп
възможността за участие в поръчката да бъде представеII елин EEIOII, незавIIсиNIо trT броrt ltit

позицLIите, за които уч[lстI-Iикът подава оферта, се подава един ЕЕ!ОП.

4.2. Технrrческо предложенпе:
4.2. l .ПредлоlItение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецlr4lиtсаrltltl It

изискваI,Iията на възло)ки геля - по прило)l(ен образеч
4.2.2. /{окумент за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е закоIltlияl
представител но yrrn6rrranu - оригинал или заверено от участника копие.
4.2,З, flекларация по чл.39, а,r.З, т,1 буква,,д" от Правилника за прилагане на ЗОП. че rr1llI

изготвяtIе на o(lepTaTa са спазени задълженията, свързани с данъци I]t осигуровки, опазl]аltе llll
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - прll пор,ьчкll з(l )lc1),,,ll ll
L,mро I!l1ll,.,tcпlBo. tll) п]lll !oJl(,etl обрсtзеt1,
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4.2.4. Мостри, описание и/или снимки на стоките, които пlе се дос,l,авrt],, коl,а,го l()I]a с
изисквано ог вьзло7(иlеля в обявлението,
4,2,5, Щруга инфорп,Iация и/или докумеllти, lлзисквани от възложIiтеля в докуN{ентаI]lIя,l il Il

описани като прилоя(еt{ия в образеча на техническото предлоя(ение.
+Когато процедурата е разделена на обособени позиции! за всяка обособеIIа позицIIrl сс
комплек,l,ува отделно техническо предложение, което се поставя в опаковката.

4.З. Запечатпн Ilепрозрачен плlIк с надпrrс ,rПредлагани цеrrови парапrетрrr":
4.3.]. Пликът с надпис ,,Предлагани ценови параметри" трябва да сълър)ка ,lelloli()
предложение, съдържащо предлоя(ението но учдgrпrrau относно цената за придобttвltttс_ lt

предложенията по други показатели с парично изражение - по прило)кен образеч.
4.1.3.1.I{ените следва да бъдат определени до пълното изпълнение IIа поръчката! в .lteBlt rlc,-l

ддс
4.1.3.2. В случай, .te бъде открито несъответствие между предложените единIлlIни цеtllt tl tlrrttltt
стойност, поради допусната техниlIеска грешка от страна на уаlастника, I(оп,lисIлята l(_:laclll]ll

офертата на база предложените по-ниски цени. УчастнLtкът, определен за ltзпъllни,l,еJl e:lJIb]licll
да представи на възложителя, ново ценово предложение, съответстващо на cToйtttrctllt_
изчислена от комисията. като се кориl,ира сам0 сl,решената единична цеllа или обща с гоiitttrс t.
z1.1.З.З. При липса на предложена цена на отделен артикул/ноьтенкл гура от l]]]e.Ill\,leгx lli]
поръчката или на отделна обособена позиция! офертата се приема за непълна и учzlстIIIIIiът сс
отстранява. ПредлагаrIето на цеIIа 0 лв за конкретен артикул/номенклатура прIi IIалиrIIlе lLil

обща цеIrа, не се счIIта за непълна о(лерта.
4.З.2. !руга инфорплация и/или документи, изисквани от възло}кителя в докl,л,lgllп цllят.t ll

оIILIсани като приложения в образеца на ценово предложение.
4.3.3. I{eHoBoTo предложение се поставя в отделен запечатаII непрозрачен пл}lк с Hal;,lllllc

,,Пред;lагани ценовII параметри", KoliTo съдържа ценовото предложенIIе по T.,1.3.1-.l.З.2.
Върху гtлика се посочва:

_ наименование на учаотника
- наименование на позицията

*Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позrlllия се
представят отделl{и пликове ,,Предлагани Itенови параметрп", копто се постilвrl,г l}

опаковката.

,1.4.ОпIлс яа представенIlте документи.
Описват се всички докумеIlти представени от уrIдglrrкa в опаковката с JK)I(\ji\IelI1,1I_

вклюrIително представените N,Iостри, ако има такива.
*Когато поръчката е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позицIiя се llpe;llclill],l
отделен опис.

4,5. !окументите по т.4,1 и ,г.4.2, се I(омплектуват по начиII, който не позволяL]а ,гя\tl(Il,о

разNIестване, скрепени неподвижно,

5.ПровепцаrIе на обществената порьчка.
5.1. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да пl]псъствirl
участниците в процедурата или техни упълномощеЕи представители, както и представ1.1,геJl lI IIа
средствата за масова ин(lормация.
5,2. Упълtrомощените представители лредставят на комисията копие на rтълномощното,
5,3. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разясIIеIlIlя }il

данни, заявени от участниците, иlили да проверява заявените данни, вIIлючителIIо tll]e:]

изискване на информация от други органIi и лица.
5.3.1. Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва ла N,Iоже да lк]I(iljlic.
че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от ,гl)етll jltll(il

задъл}кения.
5.3.2. Комисията има гIраво да изиска от участника да представи декларация по ч"rl. j ll чл. _5. t.]
от Закон за иконоN{ическите и финансови,[е отноIпения с дружествата) регистI]Ill]аlllt 1]
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юрисдикции с преференциarлен данъчен режим, контролираните от тях лllца ll Text|llгc
деЙствителни собственици.
5.3.3. Комлrсията I\,IoIte да изиска от участника да представи списък по чл.40, ал.1, т.3 от IlIIЗ()lI

списък на други лица със статут, който им позволява да влияят пряItо върху дейнtTс,t llt ttlt

предприятието по начин, еквивалентен IIа този} ваJIиден за представля ващите го лllllil_
членовете на управителните или надзорните органи свобос)еlt ttteKcm
5.4. Комисията прилага чл.72 от ЗОП, когато установи, че предложението на HJIl(uii ()l

участI{иците, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойrIост на с]стаIIа.]I]Iгс

участнltци, LIлен 72 се прилага само по отношение на предло)Itения за цена или p|l,]N,Iel] lIrl

разходите, измерими в пари! т.е. тези, които се съдържат в плик кПредлаганIi liell()|lll
паl]аметри).
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пъл}Iота и обектrтвrtост OTtlOcll()
обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При необхоlltl пlос,t tlг
учас,гника може да бъде изискана уточняваща lлнформация. Обосповката може дil не r.,ъд,r

приета и участникът ла бъде отстранен cal\Io когато представените доказатеJlсl,I]il Ile cll
достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.
5,5. Възложителят мо)l(е да изисква от участниците по всяко време да представят BclItIKlI l1.1ll,

част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕ.ЩОП, когато Toвa е

необходимо за законосъобраното провеждане на процедурата.
5.5. След tsлизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят лаl,аl,il lI

начина на сключване на договора.
5.5.1. Възлолсителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обпlес,t,веttа
поръчка, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнI.IтеJI ttзl]],I]шIl

действията по чл,112, ал.1 от ЗОП,
5.5.2. Възлолtителят IIе склIочва договор при условията на чл.1 12, ал,2 от ЗОП.
5.5.3. Възложителят сIшючва договора в едноN,Iесечен срок след влизанего в сила на решеIIIIет()
за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварLi,I,еJ|ll()

изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведоп{лваIlе,[о Ilil
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
5.5.4. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор! възло)I(I] ге]Irll

прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участн}Iк. За tlтlсil,з се
прие]\{а и неявяването на уговорената дата, освен ако е tlo обективни причиl{и! за K(]ci()
възложителят е уведоN{ен своевременно.
5.6. Когато сключването на договора подлех(и на разрешителен режим от страна на п}]лIнцItпll]Iа

на друя(еството, срокът за склIочване на договора започва да тече от ла,га],а на пltсI,lеll0то
уведомяване на изпълнителя за полученото разрешение,
5.7. В случай, че участнитtъ,г, определен за изпълнLIтел, е неперсонифицирано обедtлненtlе lla
(lиически и/илl.i кlридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изис]iваI]е зN

създаване на юридическо лице, договорът се склIочва след представяне на докуNIент}t,l,е ll()

чл.70 от Правилника за прилагане на ЗОП.

6. .Щокументlл при сключване на договора:
6. l. !окументи съгласно изискването на чл. 58, а,т. 1 от ЗОП, издадени от KoMIleTetITeIl оl]гаll. за

удостоверяване липсата на основания за отстраняване по чл. 54 от ЗОП,
Свиде,t,елството за съди]vост следва да е ваJIидно към датата на склIочване IIa договора, Bcl1.lKIl
остана-]lи документи следва да бъдат издадени до 60 календарни дни преди Jla,l,itl,a llil
подписване на договора. .ЩокушIентите се представят в оригинал или lIотариално завеl]сн],
копия.
6,2. !окументи ло чл.67, ал.6 о,г ЗОП за доказване съответствието с критериите за подбil1l Itii

възложителя,
6.3. Когато участникът използва подизпълнител иlили се позовава }ta капацитета на TpeTlI лLlltlL_

документите по т.6, 1 и т.6.2 се представят и за тях.
6.4, Гаранция за изпълнение на договора, Гаранllиите се предоставят в една от следrtrrте t]ltl1llrtt.

по избор на участника:
6.4.1 , парlrчна сума;
6,4,2. банкова гаранция;



6.4.З. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорlIостта IIi:l

изпълнителя.
6.5. Когато гаранцията за изпълнение е парична суп,Iа, тя се внася по сп{етка -[la възJlо)I(l ггеj lrl.

l]осочена в обявлението.
6,6, Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гараЕция_ тя трябва да бъде безусловIrit.
неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възлолtителят зilrlt]ll. LIc

Ltзпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обrцествената п()|]Lllliil.

Образецът е препоръчителен.
6.7. Когато гаранцията за изпълнение е застраховка тя трябва да е сключеЕIа в полза Ila

възлоIмтеля, като застрахователната сума по нея е равна по размер на размера на д,bJIrl(Il ]\.{ill il

гаранция за изпълне!Iие. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнI,IтеJI.

представя застрахователната полица и общите условия на застрахователя за съгласува]tе от
възлоrrtителя.
6.7.1. Минимално съдър]кание на застрахователната полица, предоставена като гаранцLlя ,]а

излълнение на договор:
6.7.1.1. Застрахователно покритие: за целта на настоящия
застрахователно покритие на вземанията по flоговор Nл

застраховани при условията на настоящия застрахователе}I

договор застрахователят ocI,1г)/l)JIl]a

договор cpetIIy посоченLl,ге по-доjIY
с предмет ...,....,

рискове:
- пълно или частично неизпълнение на задъ-rIх(ения съгласно условията на склIочения договоl]l
6,7,],2, Повод за предявяване на претенции: пълно или частично не!Iзпълнение на зi]дъл)l(еtlllя

съгласно условията на склIочения договор;
6.7.1 .З. Липtити на отговорност:
_ сумата по гаранцията за всяка една претенция;
- cyN,IaTa по гаранцията за всички лретенции през срока на застраховката.
6.8. !екларация по чл.6, a,r.2 от Закона за мерките срещу изпирането на парI] - попъJlвtl сс Ilo

представения образец към настоящите указа}Iия,

7, За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръt]]ilt ll
Правилника за прLIлагането N,Iу.

-l1


