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1.

оБщо описАниЕ, условиrI и изисквАния зА изпълнЕниЕ нА

ПОРЪЧКАТА

1.1. Предмет rra обществената поръчка
Предлtетът на настоящата обществена поръчка е ('Доставка на работно обл€кло (работсrr
KocTIoM - яке Il панталон, ll зIIмно работно яке)", с технически характеристикI-1, пocoчellll l}
техIIическата спецификация
1.2. Срокове и Ntясто на изпълненIIе нд деI'IностIIтс по общестсната поръчка:
за фактическото изпълнение на доставката на всички изделия е до З0 дни от да,гаrа I]a
склtочване на Договора.

Срокът

.-

Ha.rrrH rra изпълнение на предмета на обществената поръчка: по заявка на Възло)i(I.1,],еjlrl.
f{оставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчк1.1, tlзготвяtlll Il
подавани от страна на Възлоrкителя,
Възлоrrсителят не е длъжен да заяви цялото количество изделия и не носи отговорност за TQBal.
Срок за изпълнение на доставката: в срок не ло - дълъг от 10 работни дни от датата IIa
заявката Изпълнителят следва да достави на площадката на Възло)Itителя миним}.N{ 800 броя
работrtи костIоп,lи и 800 броя зимни работни якета.
Място на изпълненпе: DDP база на Възложull1еля /Инкоl-t-tерN{с 201,7l ь град Гълъбово. Извыt
града, обл. Сmара Загора.
1.3.

Вариантност на техническата Il ценова оферта: Не се допуска да се представят

различни варианти на офертаrа

1.4. ГаранцlrоннIlят срок IIа доставенIlте изделил: не по-малък от 3 /три/ п.{есеца от да,гiтга на
на доставка.
1.5.

Изисквания

къ]чl

участнIlцIlте:

Съгл. чл.63, ал.1 т,10 от ЗОП - У.lастнllкът да прилага системи за управлеIlие на качес,гво1()
съгласно стандарт БДС EN ISo 900l : 201 5г. или еквивzulентно.

_

1.6. Изисквлнrrя за KarIecTBo:
1.6.1. При изпълнение на поръrIката всеки участник трябва да да спазва условията от
процедурата и действащите национални и международни стандарти! дedlrtHLtpatlttt

изискванията към рабоt ните облекла.
1.6.2. Всяка доставка задъля(ително се придружава със сертифIrкат (удостовереlrие) за Kar.IecTBo
и произход с описание на техническите характеристики на облеклата; декларацI{л зtl
съответствие на изделието I-{ вложените N,Iатериали (задължително плат) с пocotleIIl1,1,e
стандарти и техническите изисквания от док}апентацията за участие в процедураl,ir: ll
инструкция за употреба на български език.

lla плащане: до 60 дни след подписан приеп{о предавателен протокол за l]звършеIIа
доставка, представени придружителни документи за извършената доставI(а, (lак,гl,ра оригинал, издадена съгласно разпоредбите на чл. 1lЗ от Зfl!С и след документи! предст[1l]с]tll
1.7. Начlrп

по чл.66, ал.4-J от ЗОП при сключени договори с подизпълнители,

l1ридруlкителни документи при доставака: сертификат (удостоверение) за качество I,1 пролIзход
с описание на техническите характеристики на облеклilта; декларация за съответствllе tlal
изделието и вложените матерIiали (задъляtително плат) с посочените стандарти и техIIичесI(II,1-е
изисквания от док}п4ентацията за участие в процедурата; инструкция за употреба на бъJIгilрскIl
език,

Срокът за плащане тече от датата на последно представения док}мент.
1.8. На основание чл.12 от ЗОП поръчката е запазена ]а специализирани предприятIlя IIлII
кооперации на хора с увреждания.
1.8.1 Участниците следва да посочат в ЕЕ!ОП дали са регистрирапи като специаллlз}ll]ан I1

(z)

ПРеДПРИЯТИЯ ИЛИ КООПеРаЦИИ На ХОРа С УВРеЖДаНИЯ, ДаТаТа На РеГИСТРаЦИЯТа ИМ tl КаItЪВ е
О1'
списьчния със tав на хора с увре)кдания или lакива в неравностойно поло)l(еIIие.
1.8.2, Съгласно .lл. 12, ал. б от ЗОП ако участникът ще използва подизпълнител или ще lIоJlзl}Ll
рсурса на трето лице за изпълнение на пълния обем на поръчката, то той следва да:
1.8,2.1. посочи какъв процент от обема на поръчката ще се изпълнява от подизпълнителrI ll;]Il
какъв дял от поръчката /в 0%/ ще се изпълнява с ресурса на третото лице
1.8,2.2. представи ЕЕДОП, на подизпълнителят или третото лице в който да е отбелязано, .te те

съtцо

са

регистрирани като специализирани предприятия или кооперации

на

xopar с

уврея(дания,
1.9. Към техническото предложеппе всекп

участник да представIл:
1.9.1. На основание чл. 39, ал.3, т.1, б..,е" от IlПЗОП всеки участник трябва да предостаRIl
описание и образци /мостри/ на работните облекла, които ще се доставят, съгласно чл.52, ал,5
от ЗОП. Мострите от всеки модел да бъдат по едIiн комплект. Мострите ще бъдат I.Iзползвilн11
за да се потърси съответствие с техническllте изисквания, изискванилта за KarIecTBoTo, KaItT0 II
съответствие с декларираните от у.tастника производител и страна на произход.
Връщане lta мострите:
Мострите на участниците, с които не е сключен договор за изпълнен!tе на поръчкilта, сс
връщат в срок до 5 работни дни след подп1lсването на договора. Мострите на участнIIка. с
който е подписан договор за доставка, се задър}кат и служат за сравнение и съответствI]е lla
каqеството на доставените с оферираrrите артикули до пълното изпълнение на .\оговQраr It
изтиаIане на срока за рекламации по него.
При подаване на тtалба от yIIастник в процедурата за възлагане на обществена порьчI(il.
мострите се връщат след влизане в сила на окончателен акт по процедурата и R завtjсtл]\,()с,г ()т
оконlIателно го решен ие.
При прекратяване на процедурата от Възложителя мострите се връщат в срок до 5 работнl.t дtttt
след вл}Iзане в сила на решението на Възлоrrtителя за лрекратяване на проrtедурага.
За връщането на мострите Възлоrrtителят изпраща уведомление до участtIиците. коlrго
получават мострите IIа място от Възлохtителя llли се изпращат за тяхна сметка до посоаIен о,г
тях адрес и офис.
1.9.2. FIa основание чл. 39, ал. 3, буква ,.ж" ППЗОП към техническото предложенпе
участниците представят:
1.9.2.1. декларация, посочваща производителя на изделията.
1.9.2.2. заверено копие на сертификат за Б!С BN ISO 9001:2015 илtl еквIlвалентIlо II.1
участника.
1.9.З. На основание чл.52, ал,l от ЗОП и чл, З9, ал. 3, буква ,,лС' ППЗОП към TexIIиrIecI(o,1,()
предложение участниIIите представят протоколи от изпитване, издадени от акредl],гираIlа
изпитвателна лаборатория. за вложените в производството на работно облекло платове.
Протоколът от Лабораторни изпитания от акредитирана лаборатория за текстил и теltстIlлItII
изделия, трябва да съдържа следните показатели:
. Състав на плата,

.
.
.

Наличие на сан(lоризация за работно облеrсло

-

яке и панталон

Наличие на санфоризация и хидрофобизация - за работно зимно яке,
Грамаж на tтлата за всяко от изделията

-

площна маса,

лротокола от акредитираната лаборатория за текстил и текстилни изделия да бъде след
на Еастоящата процедура.
на
обявяване
дата
10..Щруги условl!я:
10.1.Участниците следва да представят оферта в пълния обем за поръчката, в противен случэй
се отстраняват,
10.2. Офертите на фирмите участници да са в BGN;
10.3.Не се допуска вариантност на предложенията.
10.4.Критерият за оценка на офертите е " най - ниска ценд ",
.Щата на

10.5. Предложената цена е в левове, без !frC и включва всички разходи rta ИзпълrIrlтеля за
доставка IIа издлеията до склад на "Брикел" ЕА!;

10.6. В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл,49 от ЗОП да се счита добавено ,,и'lrи
еквива,rентно/и" навсякъде, където в док)ментацията по настоящата поръчl(а са посоLlенtI

стандарти, специt}икации, тех}tически оценки, технически одобрения или техническLI еталопI.1
по чл.48, ал. 1 , т. 2 от ЗоП,
l0.7. Еквивалентността се доказва ло реда на чл. 50 и 52 от ЗОП.
11. KpllTepпli за оценка на офертите: lIкономически rrай-пзгодна оферта, rlзразеIlil lIрез
най-rrиска цена.
За нуlttдите на оценкага на подадените оферти, участниците трябва да посоtIа,],:
единична цена на броli и обща стойност.
предложената едlllIlltlltа
Формиране на цената, която ще участва при оценяването
цеIIа се умнох(ава по прогнозните количества.
Калкулираната обща цена е само за целите на оценяването на оферr,lIте. Italo
конкретните доставки ще се заплащат по предложената в офертата единиtIна цсlIа за
съответното реално доставено количество.
rr с
Прогнозната стойност на поръчката е 98 000 /деветдесет и осем хиляди/ лв. без
максималния финансов ресурс осигурен от възложителя, Предлоrкени цени (обца стойнt)с l ),
които надхвърлят прогнозната стойност по поръчката! ще бъдат отстраняваIII,1 кiтl,о
неотговарящи на предварително обявените условия на Възлохсителя,

!!С

2.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Технически характеристикIr

спецификация на необходимIlте количества на работеII
KocTIoNl - яке и панталон
БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалентно

1.

2.
3.

rr

I{вят: тъмно син
Плат: от 260 до280 гр./м', 100% памук, санфоризиран прот!Iв свиваеIчIост
Размери - В прилохсената спеtдификация на необходимите колиtIества по oTнomellIle tla
размера са използвани следните мерки:

lIoMep

гръдна обиколка
на човешкото тяло

42
44
46
48
50

84

52

54
56

височина
(ръст)

88

g2
96

i00

височина lla тялото от
164см до 18Всм

104
108

112

1lб
l20

58

60
и

т,

tl.

4. Изменепrrе IIа рдзмерIIте, дьлждщо се при поч[Iстване:
При почистване на облеклото чрез пране и химическо чистене, lлзменението на размерliте IIе
трябва да бъде повече от +30% по дъля{ина и широч}Iна. Счита се, че всеки цикъл на пl)ане се
състои от пране и сушене.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

на необходимите колиIIества костlом(яке с паrrталоrr)
размер

количество

40l170

2

42l|70

зз

44l170

66

46l170

106

48l170

214

50l]l76

2з8

52ll88

232

5411

178

8

8

бр.

56ll88

91

58/l88

52

60/188

з9

621188

з

64/188

6

66l|82

6

68/ 1 80

1

70/ l 80

1

оБщо

1268

5.

Техническп и експлоатационни изисквания:
Работният костюм да осигурява безопасни условия на труд за всяка работна среда в
,,Брикел" ЕАЩ и да съдейства за намаJIяване на риска в областта на защитата на тялото. За
целта костюмът следва да осигурява защита от и да не позволява реа,тизацията следните
рисItови фактори:
- допир до замърсени повърхности с нетоксични веществаi
Работният костюм да е изработен по шивашка технология. Конструкцията на KocTloI\lil
да lтозволява свободно извършване на различни работни движения. Работният костюN{ да се
състои от яке и панталон. ,Ща се почиства с обикновени перилни препарати ръчно и/или
машинно, Краиrцата на ръкавиl,е на як9,1,о са llJl,b,l,Ho rrрибрани до ръката и ,a nna"oni"u,
случайното закачане или захващане на ръкав по време на работа.
6. Описанrrе на изделието
6.1. Яке:

2 джоба

горе /ляв и десен/, затваряне с капаци с велкро

!

капаците са с цвят кралско

синьо,
2 външни джоба долу/ляв и десен/,
Украсителни /декоративни/ шевове с различен цвят от основния върху всичкп д)t(обове.
!война яка , с видима част - основният цвят на изделието и задна част - с цвят кралско
синьо,
Платка в цвят кралско синьо отзад на ръкавите! по цялата дължина и широчина o,t, 10
до 14 см.
Емблема: с размери: дължина от ]0 до l4 спт. и широчина от 2 до З см , цвят лtълт,
бродирана върху преден горен ляв дrкоб, с логото на Въз.ltожителя и надпис: БРИКЕЛ

ЕАд

Закопчаване: с копчета, скри],коl]челък чрез платка пластрон по цялата висоrIIiна на
куртката и закопчаване чрез 4 до 5 бр. копчета и велкро в горната и долната час,г на
пластрона.
Велкро в долната част на ръкавите - за пристягане,
Пришит колан на ханша /долната част на якето/ с вграден частично ластик - от двете
страни - с дължина от б до l0 сп,r., цвят: кралско синьо. Ширина на колана: от zl до 8 спt,
6.2. Панталон:

2 големи външни предни дясоба отпред /ляв lr десен/,
1 заден, отзад вдясно, с капак - с цвят кралско синьо, закопчаване с велкро,
2 инстрlплентални дrкоба на крачолите, като единият - на десният краrIол е с I(апаI( - с
цвят кралско синьо и закопчаване с велкро,
Закопчаване: с копчета, скрит Itопчелък - с З до 5 бр. копчета, като налi-горrrото е
отItрито поставено
Ластици на кръста от двете страни на колана,
Гайки за rtолаrr -минимум 5 броя, отпред - х 1 бр. - ляво и дясно, встрани - х 1 бр,
ляво и дясно и отзад миним},м 1 бр. I{вят на гайките - кралско синьо и ширина о,г 3
до 4 см,

-

Технllческrr характеристикrr п спецпфикация на llеобходимIlте количества rra ЗrrпrIrо яке
БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалентно

1.

2.
3.

I

{вят: тъмно сиlI

Плат: от 260 до280 гр./м', 1 00% памук, санфоризиран против свиваемост
Размери - в приложената спецификация на необходимите количества по отношение на
са използвани следните мерки:
разм
височиIlа
Номер
гръдна обиколка
(ръст)
на човешкото тяло
42
44
46
48

84
88

92

96

50

100

52

104
108

54

височина на тялото от
l64cпI до 1 88см

56
58

112

60

120

116
II т.н.

4. Изменение на размерцте, дължащо се прri почистване:
При почистване на облеклото чрез пране и химическо чистене, изменението на размерIлте не
трябва да бъде повече от *З0% по дължина и широчина. Счита ое, че всеки цикъл на пране се
със tои от пране и сушене,
СПЕЦИФИКАЦИЯ

на необходимите количества Зимно яке
количество
размер
бrl.

42l|,70

2l

44l170

46

46l170

66

48/l70

l53

50l176

2|5

52ll в0

2з4

54/180

189

80

141

56/

1

58/180

lI

60/l80

з0

62ll80

18

64ll80

8

66/180

)

68/180

2

70l180

l

оБщо

1

198

5.

ТехнrrческII и експлоатацrtонниIлзисквания:
Работният костюм да осигурява безопасни условия на труд за всяка работна среда в
,,Брикел" ЕАД и да съдейства за намаляване на риска в областта на защитата на тялото. За
целта костюмът следва да осигурява защита от и да не позволява реаJIизацията слелните
рискови фактори:
- допир до замърсени поtsърхности с нетоксични вещества;
Зимното работно яке да е изработен по шивашка техItология. Конструкцията IIа

KocTIoMa да позволява свободно извършване на различни работни движения, f{a се почис,t,tlа с
обикновени перилни препарати ръчно и/или машинно. Краищата на ръкавите lla я]tето са

плътно прибранIл до ръката и не позволяват случайното закачане или захващане на р,ы(ав ]Io
време на работа.
6. Описание на IIзделIIето
Зrrмrrо яке:
Работно зим[Iо яке:
'l00%
паплуtt, санфоризиран против cBl{Bael\,1ocT,
Лицев плат: от 240 ло 260 гр./м',
хидрофобизираrr,
. Цвят на лицевият плат: основеII - тъмIlо сиЕ, платки с различен цвят - кралско cltнbo отпред горе от двете cTpaHIt и отзад горе в областта на раменете - върху цяJlага пlllриIIа.
Ширина на платките с цвят кралско синьо - от 10 до 20 см.
. Хастар полиестер или полиамид! с тегло от 40 до 80 гр,/м', каптониран с вата - с
тегло от l20 до 180 гр./м',
2 ,,скрити" джоба горе /ляв и десен/ със закопчаване с копчета,
. 2 броя вътрешни джоба отпред долу /ляв и десен/, с декоративни платкLl с цвят
кралско синьо и ширина от 4 до 8 см. и светлоотразителен паспел между тях I1
основният лицев плаТ'
. Украсителни паспели от светлоотразителна лента - по дължината на ръкавlIте - о,1,1Il)ед
и отзад,
. Вътрешен длсоб отляво, с размери: височина-от 15 до 20 см. и ширина от 10lкl 1-5
см., закопчаваIIе чрез копче или велкро или цип,
. Емблема - с размери: дължина от l0 до 14 см. и широчина от 2 до 4 см.! цвят жълт.
бродирана или поставена чрез ситопечат/термотрансферен печат върху преден горелI
с логото на Възлоlltителя и надпис: БРИКЕЛ ЕАД

.

.

.

.

Качулка: с връзка за пристягане, подплатена със същият хастар, каптониран с вата Ka,I,o
на якето, сваляема, прикрипена към якето чрез миним}r]\4 3 копчета или цип,
Ластик на ръкавите долу. Ластик на платката-колан на кръста - по цялата дължина Ilлlt
от двете страни - ляво и дясно - с дъля(ина минимум 15 см. и широчина от4добспr.
Закопчаване: със cKplIT цип или скрит копчелък чрез платка- пластрон по цялата
височина на якето и закопчаване чрез велкро,
Светлоотразителен паспел по цялата дължина на яката отгоре,

Изготвил:

ИВАН МОНВВ

Рьковоlumел оmdел,,.Щt

3.

()liРz\ЗЦlI IlД ОФЕРТА ЗA У[IДСТI,IЕ

()Бlц,tЕц нА O(DEPTA зА УIIACTI,IE

l{():

"Бl'lll(ЕЛ"[А! -

гр. Гь;Ir,бово

()I:
Y.tac

\

l tl ll lc:

|енllltя,,,.....

l1,1,1",,, l(ill1cc||oII.

факс:
JltII tc за KotITaKl,I.l
l'tr

з

t t.-t

liaI lltil

ct

t t I

tt tl t е.

t

l

t

:

tt t,:

t

а

lп

Ktt

;

1,1lал/клон/оdlllс :,.,,.,,.,......,..,.,,.,..,.

:

:

госпожи и господА,

},BA)I(AEivl1,1

С' гIас-гояtt{атtt заявяваN,Iс, че )KejlateN.t да учас,лва\Iс в 0,I,Kl)lITaTa o,1, Вас п1-1tttlе111 1lа пtl
Зalttrlla за обIltсствсttите IIо|]ып(лl lI BIl предсr'авяNIе lIilшатzl odte;lTa за )'(IacTIIe lз oбllBctttlL.tt
ltrб'ittt,tlttl състсзаFII,iе за въl]Iаг:lIIс tla Oa)lltccTBeHa Il()I]T,[II(a с II|]сд\IеI: ,,f{ос.гirlrкl ll:r
;r:rбor-llo об.rlсlt.пО (рабоr,сll кос,гIоNt - яке lI IIаIIтаJIоII, lt ]ItпIIIo рпботlIо llIcc)", с pe(l. .N"l
l2200J. I Iолавапtе офертаr,а си при vслоRIlЯта. сlбявеll1,1 в обяваlа по oбtllccTBeIlaIa ll()l]btlI(it lI
]I|llI.IiO)I(cIIllrIlil I(Li\{ lIея. Il\,блиtrуванtt в пllо(lила IIа I(\,II\lt]ilчil. II lil]LIc]II IiзllrIjIо оl. Il:tc,
fle
]

lt_rl

a;lrt

ра;vе. че:

. Запознаr,lt

cNIe

с

докуп,IснтацlIя [а.

с пl]оектal за доt.овоl] }l с

\,c;J()BI.Iя

I

а

зil, \,час,|.tIс в

tlбявсttатzt от Вас пllоцедчра по ЗОП. Гlрпепtапlс без възраrtrсtIlrя ll tl{c спазвili\Iс BclILII(II чсловIlя
IIа в,]rзJlо)I(I Iтсля. посочеIlll докуN,IеIIтация],а tl TcxнtltlecKutTa cltetltt{lrlltattttя. KoIJ'lo се отнасяI jl()
IIзIl-],_пIIсIIllс,го I]a IIо|]ъчката. в случал"I че c,LIl]tlTa ни бr,дс възjIо)I(сна,
], ('ъгласrIrl ci\,IC с кJlа),зите. ус.цовията l,i зilдъл)I(еI l лIята ни llo пl)II_1Iо)I(сIJIIя lI|)Oc](l IIа
.]K)I oB()l). пl]lteNIaNIe гlт безусловно lt без възраrttсtttlя. II cNIc готоl]lI да гI] I.IзIIълIlIINl.
_З. ('1ltltc-ьT на l]ilлllдFlосl, lIa нашага ot|lepтa е l50 дни. ()г дата,Iа I(orITO е lIOco[IeIJil зi1,rti]l.a

lil i0_IIltJaBil||c lla офер'l'аr-а,
.l. ЗаlIсlзлIатtr cfiIe с },с.lIов1-Iята за сI(jIк)чване на,r(оговоl]. II|]lIc\Ia\le I-1I II ai(O бr,.цслt rlзбllаtltt
за II]IlbjIlIIIl-cJI. Lце сl(лIоtlиN,I jlогово}] в закоIlоус гаIlовс}Itlя срок,
5. I'араtttlt,lяга за II,] l 1,1]jll]etltle на Jlоговора в I]азi\{е|) lla 4'% ог стсll'iнtlсr,га tla ilOl11t]glla 1I{c
I

l

I

lI\c,lc I,tпя lt

(l.
.

L()l

с, lc.

llla,l а lIlo1rrla,,..,......,..

/ttарtlчна cvпlil . банкtrвl гаlrпнl(LIя. зас tllaxoBlta/
В СJI)'чаите. че tlашlеtо пl]елJlожсIIие бт,дс пl-tt,lето п1]ll подпIIсвatIIсто lllI
tIрсдс]авltп.I доку]\lе]IтIiте гIо чл, l 12. а,ц. 1 от Зоl I- KaI(I.o I.I га|)аIIIlIIя ,]а изпъ.лtIен1.1с

l I1llteirIirПTc-

ol}()l]ll. .]la

Il1l _цоI oIt0|]a.
] . опllс FIa доI(vментитс- съдъl)жащrl се в опаковка I,a. за обtrссrбена ttозtrtlltя Ng
], I],'tllllelt eIl1эt'llleilcKrl ДокуN{еI]т за общесr'венl,t по|],l,чItlI (ЕЕДОl l), E,,lllHell cB1-1tlllciicttll
,IlОI(t'i\|СII-г за обlllествени поръrIкtl (ВВДОП) з[t ytIacl,tIIIKa. а когаl о с IIl]I,IJlO)ItLINIo зil
BcCI(II (),I ),чitст}lиц}l1,е в обе/lttttениеI!i- KoeIo Ilc е IорtlдIIчесI(о JI1.1Itc. за BccI(II
lIодIIзIl,ь]lIIIlтс,ц и за всяI(о Jlltцс. чIIIIIо pecYl]cll tr(c бъдаr.аIIга)кtlрatIItI в IIзпълIlеl{IIето tlа
II(l1]btlI(a1,1,a- ILJIrI дскларац!lя Ila ocHOBaHtte чл,44. ал.2 от IIПЗо[[ във връзItа с .l'J1.67. аr_rr,З
о l ЗОIl. СтаlIдар,ген образеl1 lIa EEr(O11 I,1o)l(e д.l б.Ьле rtзтеl._,lсtI or офлlцrlа-ltlt:tта
c]paIlIIItil lllt Агенtlltята за обцествени лоръtlк1.1 - ww\\]]цlфg
1

Забелеltска: В Раздел lII буква Г от ЕЕ!ОП кандидатите или участниците следв.l ла
попълнят съответната информация за удостоверяване липсата на основания за o,1,cTpaпrI Ball Ie
от процедурата съгласно чл. 107, т.4 от ЗОП и чл.3, т.8 tl чл.4 от Закона за иKoIIoN{LItleciiI1,1,e
и с|lинансовите отношения с друп(ествата, регистрирани в юрисдикции с преdlереttциа..rt et t
данъчен режим, контролираните от тях лица и техItите действителни собственltцt.t

(зиФодрюпдрс)

3. !окументи за доказване на предприетите мерки за надеждност
4. !окументите по чл.37, ал.4 от ППЗОП (когато е приложимо).

(когато е прилоrttt,rмо).

5.

.Щекларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръlIката
(когато е прилолtипло)

6.

,Щокументи за поетите от трети лица задължения. в случай, че участникът се позовава
на капацитета на трети лица.
7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.З, т.8 от Закона за икономI] LIec l(Il,l,e
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преtРереItчиалеl t
данъчен режим, контролироните от тях лица и техните действителни собствениtlи B,bl] в|]ъзIiil с
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
8. ,Щекларация за липса на обстоятелствата по чл.101, ал.11 от ЗОП.

-

9. Техническо предложенlIе

9.1.,Щокумент за упълномощаване! когато лицето, което подава офертата, не е ,]aliolllll1,1l
представител на участника
9.2, Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецIr(lrt Ititцrt r tt
изисквания на вLзложителя - съгласно приложения образец.
9.З. !еклараuия по чл,39, м.3, T.l буква .,д'' от Правилника за прилагане на ЗО[I, че пllrl
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровкIl, опазl]it}Iе l]ll
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,
9.4. Подробно описание на технически и експлоатационни характеристики на облеклаr,а:
9.5..Щопълнителна информация за всички изискуеми размери на облеклата за ,ll(c дължина на ръкава и дължина на изделието; за панталон - обиколtса колан, обикtlлlttt
ханш, дължина вътрешна; дължина странична. обиколка на крачола по лиtIия lla
дълrItината/, описани в спецификациите;
9.6..Щекларация за производител и страна на произход на изделията, коllто ще се доставятi
9,7.Мостри/ на работните облекла, които ще се доставят. Мострите от всеки ]\,Iодел са llo
един ко]чtплект
9.8,Заверено копие на сертификат за БfiС EN ISO 9001:20l5 или еквI]вztлентtlо Ila
производителя на изделията, придружено с превод на български езttк.
9,9.Протоколи от изпитване, издадени от акредитирана изпитвателна лабораторияt за
вложените в производството на работно облекло платове.
9,l0,
СъzJlасно ч-,t. ]2, cl;l. б оtп ЗОП в случаit, че уч.rL,Dlнltкъпl пPeo.,lLl?a сlпtlкtt tltlt d11_1,1
прочзвоdtппел, mо c:ledBct dct преOсmавч пtс|сl1l.ttспуLtя с)а,чtt ll1лсlчзвrлdчпt,lяIп а
pe?LlcпlpllpctЧ Katllo cпeL|t!ct,|ll!зttpcпto преdпрtutltluе Lt,цLl Kool1ep(IllllLl сl xopLt L,)ll1]-rl:Jlц')Lпll|я,
Katlllo Lt ксtкъв %, опt dе,цсt Il0 поръчксlll1al lLle чзпъ]lllL!
],
9,l
!,окументи, доказващи еквивfuIентност, съгласIIо чл, 50 и 52 от ЗОП, в слу.tай че
е прилоя(имо.
Забе,че.лtсл;сt, СmспЬсtрпп,m ttct 1lабопнttпlе об.lек-lсt е Б!С EN ISO ] 3688:201 З tt.,ttt
ек(tltва-цел] lпе l l, Прtt пllеd,чсtzсttlе It0 eKBllBa.цelttпert cпtctttDctptп ttct рабопlltttпtе oб:tel;-,ttt с,е
прLl-ца?Oп1 c)oK1t-1teH пltt, съ?.tсlсно ч.q, 50 u 52 опl ЗОП,
10. Плик с надпис ,, Пре d,,taz al,t ч l|elloBLl псlра-|l е пlptt " , който съдържа цеl{оl]о,го
I

t

предложение

11.

на

по

представения

в

документацията

ДрJги дадJцýдfц, по преценка на участника:

!ата:

Подпис:
11-1le Ll

участника!

llя

за

участие

образеч,
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Е :}А И }tlЪJl tl ЕНl.| Е

()liI'r\lIilI IlA ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

lll\ ПОl''Ьtl КДl'А

I,1ЗПЪЛtIEtl1.1Е rIA П()l''LrlКАТД с пI]е.1\IсI:
- ,lltc II lI2llll,il.:I0II, It ]ll\III() рllбоr,llо яlсс)",

,,,Цtlс l :tltltit tltr 1rIlботrlо об.Ilск.lrtl ( ;rаботеlt l(ocTloirl

с ;lc{l.

,Г,{!

l2200.1

llO:
"l;рц ltЕ.л,ЕАл _

'],''
}'

гргълъБово

, ...

Ip,.....-.. ...,,

.,..,

lt,,\}ltl\liN{I{ ДАN{Il И ГОСПОДА,

(' llасtсlяttlогtl

за
:t в lt:r rIn
р:rбоrrlо облеrtло (рtбо,гсll

IlI)е,rlставяп,lе llaIIJe,lo I IредJIо)I(енtIе

lIl)c]l]\Icl: ,,f|tlc-l
1rirбlгl tlo якс)", с pc(l. Л} I2200.1

Illl oбlllcc-l,BcIta lIl)l1l,t||\,t L
- ,II{с II lIilII I 1I.II()li, ll JIIi\rII()

lIзlIl)_III]сIIие

I(oc,l,юirI

lI|rcjl.toiKctltllc oт Ilitc yслоl}ltя са както с.rlелва:
II;lсл,ltаl'алlе jla tIзпълIlLIN.I пре.цN,Iета Ila Iластояll(ата поръlIка. KaK-IO сJIедва:

л!

I{aIl пIeIloBarrrle

Рабtrтен костtопt яI(е и пaIITlu]oIl
зttпrrtо яке

l
2.

Mll plca
броii
броii

коittlчсс I lзll

l]6tl
I

l9tl

l(cltlta1lIl1larle. tIe cNIc запознаT'tl с укalзаlIлlяга lI усJIовI.Iята За 1.r1;1cr,,a в oбrlBcttirTa ol L]ac
П])ОIlс,J(ll]а. II'] llскВания]'а tla Зоll. cI,I]Jlac}Il.i сдIе с пост,авеIIrlтс oт Bac !с.It)вIIя II l }j IIl]IieNIai\le
бе,l rl l,зllа>lссt tllяt,
('1,IlltactItl Чlt. j9. ал, j. т'. l. б. ..в" от ППЗОП. деItJl ар ll
l]iti\Ic. ci\le зilпоз}Iа1,It lI ll]]lIcxla\Ic
\сrl()I]IIяга I] пI]оеliта зir договор. IIрI.|JIожсII къl\l лоl(уNIсIiтtlция I а за yllac-l.rle в процсд\lрiтIа за
I]L }jIaI,aIie tta обlцсствеttа Ilоl)ъчка,
('1,1Llactlo't,ц. _]9.

З. т, 1. б. ..г" от IlПЗОП. дск.пarрl.]l]аi\Iе. че спlе c'bI]]acII]I дa] се II]l}ll,t],l))Iia\lt
срок от 1_50 jtlIll слсд дага-l,а. оIII]сделеIIа з2l K|)ilcH cI]()I( зit предав:tIlL.
Ili] tIl]c,,lrl()rltcIIlIяI,a,]il \,(IalcTI]e lI 1,о lItc остане обвr,llзваlцо за llilc. I(aTo ]\l())l(c.,lit б-ьде ll1-1tlc,ltt lltl
]]сяl(о BI)cNIc пl]елll IIз,]-IIчаlIе на,l,озrl срок.
a_rl.

I(1,\I г()l]il Il]]сд.по)ксIIIle,]а

.i9. а-ц. 3. ,r l . б. ..д" от ПI lЗОll. деI(.rIа|)tIр.rNIе. tle llpll IIзго-I t}яIlс lla o(lellтaTa са
сIIl]зсIlII ]а/Itь]I)I(сIIIlя,[а. свързаlIlI с даI]ъцИ I] осиI'\'роRкlI. опа,]I]аIIс IIа Ol(O_rIIIшa cl]ejla. ] (l]ILIIil
IIа зас I осl гat II \lсJIоI]tlятal па Tpyjl. когаlто е прl.]ло)I(иNIоi
('t,l';lacllo

,t-п.

()бявеttаrа clt l3ac обшiесr,веIIа поръаIка IlIc lIзпъ,пнtI]\I tll)II сJlедIl!llc
)cJIoI]lIrl:

1.Il1lIlellaltc

l(I)alclI

cl)oк за 1.1зпъJIlIсние до З0 дrllЛ clll]Tatlo оl ltallaTa Ilil cI(.пI()lIBal]c lla l(оt

0]J()[l,

2, lI1lс:t_пагалtе срок зir IIзпъJIНенIIс lla дOстаltкilтll: в cl]ol( не IlO - д,I)льl. от ,,,..,,.... работнlI
,]tIIIt ог,rlатllтil IIа заявкага Ita ВъзлоlIситсля за дос,I,авI(а IIа NIIIHlli\l\,]\I 800 броя рабо,rIIIl косгIоi\llI
ll 8()() бllоя зtIпtнtt работItи якеr,а.

З. ПllсдлаI alttrrIT от нас гаранционе}l срок на ltocl aBcI{IlTe lIз,цслlIя с
( IIс llo-\li],lbI(

oI J 1Il)ll,'\lcccll1l (ll li]Iali] |lil -ц)cIilв|iil)

.,.....,,.,,.,,.,,......

'

4. Приемаме техническите условия за изпълнение на поръчката и изискванията за качество
при изпълнение указани в "Пълно описание на предNlета на поръчката" от док}ментация,1,а tta

поръчката,
5. Представяме:
5.1. Подробно описание на технически и експлоатационни характеристики яа облеклата;
5.2. Щопълнителна информация за всички изискуеN{и размери на облеклата за яке - дължllнаl H|l
ръкава и дълх(ина на изделието; за панталон - обиколка колан, обиколка ханш, дъл)IilIIIа
вътрешна; дъл)Itина странична. обиколка на крачола по JIиния на дълrrсината/J опI]санll l}
спецификациите;
5.З. fiекларация за производител и страна на произход на изделията, които ще се доставятi
5.4. Мостри/ на работIлите облекла, които ще се доставят. Мострите от всеки модел са по eiIIIII
Itо\4плеl( t ра,{мер 50zl7o
5.5. Заверено копI]е на сертификат за Б[С EN ISO 900l :201 5 или еквLIвалентно на уqдg1l1r,п^

5.6. Протоколи от изпитване, издадени от акредитирана изпитвателна лабораторttя

вложените в производството на работно облекло платове.
5.7 Съzлсtсltо ч,t, ] 2, ct,l, б опl ЗоП в случаtt, че учасmнчкъll1 преdltttzсt спlокч
пlлолtзвоdumеlt, mcl слеdвсt dct преdсtпаrзtt uttr!1opllatyttя 0ct-ltt проttзвоDttmе:lяl1l

,_

опl

за

i1l1,1

ре?llспlрLlрспt lit!tll()
с пе L|l!алllзuрсrt ю преdпрttяmllе u,|ru Kooпep1llLllr на хорс! с увреэrdанltя, ticl\lпO u KctKt,B 2i, rлlt )c-,ttt
IIа поръчкqпа up Llзпъ,lнll.
5. 8.

е

докlмент за упълномощаваIIе

OпttcBct се ч се прL!.1сl?сl Ho111apLIa-|lHo зOвереноп1() пъlпlоltоltl:,lо ttct поdпttсс;сtttlttя orllellпtt tlll tt,
l;оZапо лпово tt е е преdс:m ав-,tявсrtцчя фчр.lt сtпlсt уч ctc пltt tп;/.
Забелеlс,ка: Сmайарпtъпl tta рабtltпнtttпе облекла е Б!С EN ISO l3688 20]3 u,lu eliBltBl.,rcllпlcIL
Пlltt преdлаzане lltl е Kl1!(lljleH пl el t сlпсtltdарпl Hct 1laбotlll tlttlle o(l:leK.lct се прu.е0?0пl itlK1,-ttelttlttt,
съ?,1uсIlо ч.l. 50 tt 52 оп 1оП,
7. ,.Щруги документи, касаещи изпълненIIето на поръчката, по преценка на участнлtка:

flaTa:

Подпrtс:
(tt.l

t

еu

с| cr -v tt.плtя)

5.ОБРАЗЦИ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За участие в обlrlествена порьчка с предNIет: ,,.Щоставка

на работно облек.по (pzrбoтelr
костюм - flке и панталон, Il зI.iNlно работно яке)", с реф. Л} 122004
До:

"БрикЕл"ЕАд - гр.гълъБово
оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
.

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръаIката в съответствие с условLIята

-тIастоящата I]роцедура е:

л!

HnrrMeHoBaItиe

Мяркл

l.

Работен костюN,I - яке и
панталон
Зимно яке

брой

1268

брой

1

2.

Общо всичко без

колпчество

Ед. Цена
дlIс

без

}Iir

OбrIlit tlctlit бс

ддс

198

ЛС

Предлояtените цени са определени при пъллIо съответствие с условията за образl,ваrtе
на предлаганата цена от док)ъlен,гацията llo процедурата.

fllС

и включват всички разходи по изtIълненlIето на поръчката,
Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, при условие DDP по
Инкотермс 201 7 в мястото на изпълнение.
I{ените са твърди и не са обвързани с каквито и да е друп.I условия, кредитнIr Il плате)Iiнll
средства, форми на плащане и гаранций, освен изрично упоменатите в !окуплентацията за
уrIастие.
I

{ените в o(lepTaTa са без

В случай, че бъде открито lIесъответствие между предложени единиrIни lIени II обlllll

стойности, поради допусната техническа грешка от наша страна! сме съгласIIи Възлоlкl.tтелят
да преизчисли ценовото предложеIIие на база предло;,кените по-нискtл цени! с I(oeT() да
yrIacTBaMe в крайното кJIасиране.
Приемаме условllята на плащане посоченlr в проекта IIа договора.

!екларираме, че в случай, че бъде открито несъответствLIе между предложениl,е едlIIIIltItlll
цени и обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, cNIe съгласIllI
Възлоrrtителят да класира наrпата оферта на база предлолtените по-ниски цени,
Посочените предлопiения ще се считат твърдо договоренIt за целия период на договора.

!ата:
Подпис:
(tt,v

е u фсtll

u-пttst)

r

1.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс зtl
деItлариране на неверни обстоятелства,
...,..................,..,.г.

гр. ..........,........,....

.Щекларатор:

l,,,,,,,.,,,,,,,,.,,.,,.,..,..,..,..,.,..,.,,..,.. . .,,.,/

Извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Чл. 6, (2) Лицата по чл, ], ал,2 и 3 (заб.ред. - вклtочLlтелно ЧСИ като лице по чл, j. ал.2. т.]2 ttт
ЗМИП) идентпфицtlрат tРпзLlческttте лица, KollTo са деiiствителни собственицl.t на клllент - юрItдtlческо
лL,це, както 1.1 предпрIlе]\,1ат действия за проверка на тяхната rtдентификацля .,. Прtl липса на друга
въз[lоI(ност идентtIфItцпрането п{ох(е да се извършt4 чрез декларацIIя, лодплlсана от законн1,1я представItтеJ]
tIл[I пълномощнl.]ка на юl)идllческото л1.1це,...
извле.rение от Правилника за прилагане на

Змип

Чл. J J, (1) flекларацl{ята ло чл, 6, ал. 2 ЗМИП се подава пред лицето ло чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП плIt пред
олределен от него сJlужител предrl I]звършваIlе,го на олерацtIята tlлll сделката.

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

(tloctl,teпte

I

IaLt,|IelIIBOH Llепю

на поръLlкапlа,

tt

ped)epelrmell l!l,.|tep)

flЕКЛАРИРАМ:
1. Съгласие за участие, като подизпълнител при изпълнение на горепосочената поръtll(zt
участн

и

Ilzl

ка

(посочепlе учсtспlнl|ксl, tla коiппо спlе поDчзпъ:tнttпlе;t)
2. Запознат съм с предмета на горепосочената обществена поръLIка и приемап,I условI]ята IIа

процедурата, одобрена от възложителя.
З. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител.

няNIап,{е

право дzr се

явим I(aTo участник в горепосочената обществена поръчка.
4. Като подизпълнител ще изпълнява]!1 следните видове работи/дейностll от предп{ета Ilir

поръчката

(апrc,tiсtпl

сс), които представляват .......-..-% от обцата

стойност.

Известна ми е отговорносl,та по чл, 31З от Наказателния кодекс за посочване на HeBepIlIi
дtltI н l{,

!ата:
Подпис:
(ltllе u фамttltuя)

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг

участник в процедурата, по чл.l01, ал.11 от ЗОП

!олуподписаният/ата

(llсlсочепlе au,|Ieltulclllueп1o tla поръLlкапlа,

tt

референпlен

lto_1te1l)

!ЕКЛАРИРАМ:

.

Не съм свързано лице с друг участник в процедурата, по смисъла на ý 1, т.lЗ и 14 or
допълнителните разлоредби на Закона за публичното пр9длагане на ценнI,I книжа,

Известна ми е отговорността по чл. ЗlЗ от Наказателния кодекс за посочване на HeBepI{lI
данни.

!ата:
Подплтс:

(ч,vе u фа,lltt,пttя)

ДЕКЛДРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3 и чл. 5, т,3 от Закона за иконоN,lическите и
отношения

финансовите

с дружествата!

регI.Iстрирани

в Iорисдикции

с преференциален

.цанъчен режип{, контролираrIите от тях лица и техните действителни собственици във вl]ъзкtl с
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

110иl>l6ttI,11

Щекларатор

се l11рLtпlе ч.llеllсt

Ll o.,!1rJt(t

l0c пll l otll() KOLlaL,ll1(io

Наименование на участника

Ilаименование на съдружника в

11оп1,.1всl

обединенlлето

lo1:s u

d t t,t

се ca-|lo ако yLltlctпHttK е tlбeOttttetttle, лiоепlо lle е
ес

ко

.,t

tt

t

1

е

flЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

-

Представляваният от мен участник:
1. Е/Не е дружество (Bltpltoпlo се пtлdчерц!!ýg), регистрирано в юрисдикции с пре(lеренlдиа: retl
данъчен режим, вклIочително и чрез грarкданско дружество/консорци).м, в кое[о уtlirс,гва
дру}кество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчеI{ режим.
2. Е/Не е свързано лице (ýящ!ацр_!! !_аD!эр!lцц!!) с дру)кество, регистрирано в юрllсдrlкIlиtl с
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско друлtество/ltонсоl]цIrуi\{. l]
което участва дружество, регистрирано в Iорисдикция с преференциаltен данъчен ре)киN4
З. Представляваното от мен дружество попада в }IзключенIтето на чл. 4, т
от Закона за икоЕоN,ILIческите и финансовlIте отношения с дружестватаJ регистl]lлl]аIIIl tl
Iорисдикtlllи с пре(lереlluи ален данъlIен рех(им. свьрзани le с ]ях лиuа и lехни le деiiствlllс.;tttll
собственици.
Зсtбелеэtсксt: Тсtзtt пlо,п;сt се попъJlвtl. аKo dlryэtсеспlвоlllо е ре?чсmрщltпttl в to1lпc,OuKt 1ttя с,
пllефеlлеl ц Ltct,пett dанъ,tен ])e)lcl!.l1 ч,пLt е свl,рзсtлtо с лLrц(.t, pe?ucпlpllpclll1! в lo1пrcduKtltttt t-,
t

пре

Ql е ре н tltttt.п е

н

d tt

ttъч

е

н реэtt,tt-lt,

Задълясавам се при промеI{и на горепосочеrIите обстоятелства да уведомя Възлолtителя в
седемдневен срок от настъпването иN{.
Известно ми е, че за rrосочване на неверни данни в настоящата декJIарация }lося Ilаказателllal
отговорIIост по чл, 31 З от Наказателния кодекс.

!ата:
Подпис:

ltt

lte

tt c|la.l ttt.lltst)

(посочепле l пLt,|1el!OBalll!eп1o lla поръLlксllпсl, u рес|lеренmен Ho-tte1l)

flЕКЛАРИРАМ:
При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъцлI Ii осlлгуроl]кlt.
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,

Известна пrи е отговорността по чл.

3 l

З от Наказателния кодекс за посочване на неверни

данни.

Дата:

Подпис:

(tlм е u r]la,ttt tлttя)

*Ко,цmеmеltпllltt op?tlHll ol11 Kolllllo ,|1оJlсе )ct се получtt шtфорltаtlttя oll1Hocl!o обспlолtпlе.lспltiсlttttt ti

Dеклараtlttлtпа:

Данъци
Осигуровки
ЗаItрила на

заетостта

- НАП
- НОИ

- Агенция по заетостта

- Изпълнителна агенция ,.Главна инспекция по труда"
Закрила на околIIата среда - Изпълнителна агенция ,,Околна среда"

ОПИС НАДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОПАКОВКАТА,
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕfiМЕТ:
( посtл,tепtе Hcttt.lteHolat!ueлlo l!q поръ|tкапtсt

+*

рu|еренпtен пачер)

*За всяка обособена позиция се попълва отделен опис на документите

.Щата:

Подпис:

(

tt

u-t.t

e lt

ф

аll

tt,чt

п)

tI:rc г

l: 1,IlI(lopNlallllrI зil процедуl)аl,а
въ ].па га

,]а

D.l>з.]]:lгilнс Ita oбlllcc-l.tlellл ll()|)ьчltil
lllIIя 0pгirlI Il.пIl BI'].no)Kll ге.пtl

[Ipu ttроu,ефуlutltе за в
l,Jtllltlttctit,tttlя cbto,J се
ч н t|l tl 1llt tt

tlп яllla,

л! з

rl с

II за

llоръчклl,,]tt коппlо в ОtРtttluален tecпl+llK п0
уll0спluе в cl,cпrc}ппle!-ltto п1lotqcD_1l1la,

з

ка

овЕс

lloпrcp lla

t|t

ll ll

1-1

lI lt

lta
н BecTtlllк lra Европеl"lсклIя сыоз:
с,гр.l l,
п,
1I

lI ll ll

l

Il,ilzatlttl tlOtiq н {lпtfl з{,

lIJ)cItp2tTKa

Itыl пчблltкаt1llя на

нацпоIIа"цIIо paвHlrшre): l......

в Офипllалеrl BecTlllil( IIа
позволява процедурата rл
rlдсllтrlфltцпр:llrа (H:rIlp.
I

Ilop bllr{ir
I,ItttIxlplltttц

'tЗвлечеllfl

tlolrlo,!11.0lп u|l ll о,

olrcpa],op.
II t)attlll

п tll п

tlпро, l е lr0 съзл ollc llt tel

[,Iпrс: ..Б1lIrr<elr"

я

t]

ЕА!

lч t:tul обttqаспlвеtrо lllplr|lKll се tltltttctcя?
lIa,lllittIIIe ljjIll к]]атко OпllcaH}lc lla
II()I)btll(ll] il: ,,flocl lt llIt:r lt:t рабоr lto
oб.'lctc.iltl (;rrtбо,гсII liocI,IoNl _ якс lI
l l 1l

I

I I il .

r () I I

t II JIIllIIIo

Otllzotlop:

Oпlzotlop:

t]

работ,llо якс)"

I)ct|lellcltr ctt IIoNle|] IIа досие,го. опl]сде_пеFI
) l ]] I)з.Ilа гаI] Ill rl оргаII llJI1.1 l]ъзлоI(tIтеJIя ( aria)

tJ

{

t

11l)1t_

l(),)lu1.1I()),.

pe(l, Лл l22004
u на

ЕЕЩОП слеdва dо бьdе попlrлнеп0 olrl

LIacr I[: Инt|lорпlаulIя la III(оIIoNIIltIссt{IIя oIIcpirTop

А: llнфорпlацIIя,l1l IlI(оIIопIIlчесltIIя
I I)

е lt

ll,rrc:

t t t

utll

u

ко tцt я :

OlltzoBop:

t]

()lrepaTo1)

Идентификационен номер по ,IИС, ако
приложимо:

е

Ако не

е приложимо, моля посочете друг
национален идентификационен номер, ако
е необходимо и прило}lФмо

t]
t]

Пощенски адрес:

t

]

Лице или лиIlа за контакт:

t

]

Телефон:

t

]

Ел. поща:

t

]

t

]

Интернет адрес (уеб адрес) (аlz

е

пpu.ltlltc,tt,lto):
Обttца ttHtllopM аtqttя :

Оmzовор:

Икономическият оператор микро-, малко
или средно предприятие ли е?

[]Ща [] Не

Само в qдччай че поDъ.rката е запазена:
икономическият оператор защитено
предприятие ли е или социално
предприятие, или ще осигури
изпълнението на поръчката в контекста на
програми за създаване на защитени
работни места?
Ако ,,да", какъв е съответният процент
работници с увреждания ипи в
неравrrостойно полоltсение?
Ако се изисrtва, моля, посочете въпросните
служителIl къNl коя категория или
категории работници с увреItданил или в
неравностойно положение принадлежат

[]!а

Ако е прилоlкимо, посочете даJIи

[]

икономи!теският

оператор

е регистриран

[]

Не

t]

t]
!а

[] Не [] Не се прилага

в

официалния списък на одобрените
икономически оператори или дали има
еквивалентен сертификат (напр. съгласно
национална квалификационна система
(система за предварително класиране)?

Ако,rда":
Моля. отговоDете на въпDосите в
останалите части от този Dаздел. Dаздел
Б и, когато е целеqъобпазно. Dаздел В от
тази часц попълнете част v, когато е

щ

попълнете и подпишете част VI.

а) Моля посочете наименованието на

списъка или сертификата и съответния
регистрационен или сертификационен

а)[...

]

б) (уеб adpec, op?all ппl с:Lулrcба, llзОOвttlцч
c)oцt.ltelttпct, ltlочllо позовOвсtне ltCl
Dоку,ченпlсt),

номер, ако е приложимо:

б) Дко серmuфtlкспllъlп за ре?tlспlрсllрппа
зо серmttфtllJl!раL!епlо е Hcl.|lllllell в
о.пrl, по с oLlelп е
е,п екпlр он е l! cPo11-1t спll,

t

]t.. .]t,

в) [,. ,..]

]t

]

lt.пtt

-l,t

в) Моля,

посоLIете препратки

-,

към

докуNIентите, от които става ясно на какво
се основава регистрацията или
сертифицирането и, ако е приложимо,
класификацията в официалния списък:

г) [] Ща []Не

г) Регистрацията или сертифицирането
обхваща ли всички задъл)ItителIlи

критериIr за подбор?

д) [] Да [] Не

Ако,,не":
в допълненлrе моля. попълнете

лппсващата IIIiфоDмация в част Iv.
Dазделrl А. Б. В или Г спопед случдя
сАмо ако lпова се uзllсквtl сьzласно
съо пвеmноm о обя вл ен uе tbt tt
do куме н пла

tlлtяmа

з

ct обttt ес

пlвен

а

mо

,lоръ|lко:
д) ИконопIическият оператор може ли да
представI,I удостоверенIrе за плащането на
социалноосигурителни вlIоски и данъц}I
или информаuия, която ще позволи на
възлагащия орган или възложителя да
получи удостоверението чрез llряк
безплатен достъп до национална база
данни във всяка дърлсава членка?
дкtl cъotllBetltl ttttl,te )oKylteHпltt cct ttct
рtlзllол o)t(,ellLle в

e.|I

6,еб adpec, ор?сп! u.IL! с,чl'лк,бсt, ttзt)cttlttпitt
dtл;llл tett

t

пt

а,

0oKy,ttettпla),

пlо|lLt

]t..,..]t

о позовtlв(п l е l l tl

]t,]

екпlроI l ен rllopl tcпll,

Ilo.|lJl, посочепlе,

Форлtа на J,,tocmue:

Икономическият оператор участва ли в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка заедно с други икономически
оператори?

Ако ,,dо",
t:Едо1I.

Ако

,11оtя, увереlпе се, че

осmоllалLпlе уLlаспlваtцл! оперсtпlорu преOспlсtвяtll otttOe,пett

rrда":

а) моля, посочете ролята на
икономическия оператор в групаrа

(ръrtоводител на групата, отговорник за
конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически
оператори, които участват заедно в
процедураrа за възлагане на обществена

поръчка:
в) ttогато е приложимо, посочете името на
участващата група:

а):

[...

]

б):

[,

.]

в):

[..

.

..]

Обособенtt позalцalu

OпtzoBop:

t]

Когато е приложимо, означение на
обособената/ите позиция/и, за които
икономическият оператор я(елае да
направи оферта:

Б: Информация за представителпте на икономическия оператор
Дко е п|lu.поэtсtt.llо, j|о,ця, посочеftр ttзlеmо/ноmа u аdреса/tппе tta лuцепо/аtпа, упъ,l1!L1.1!()l!|еl!t, tl
ocl преdсtпавлявапl LlкономLlL!ескl!я операlпор за цеjtлопе на llасlпояllItчпLt пр(|t|еl)уrd за въз.llа?шtе
u обttlе cltt tt е l а порl,чка :
t t

Преdс

t

mо

вu

mелс mво, ако ltлta пlокrr ва :

пълното име
2яспнar с пА,гАтА й ll'tяaтптп
е необходlrмо:

I{я

OmzoBop:

пятaпане 2lco

!лъяtност/,Щействащ в I(ачеството си на:

Пощенски адрес:

t

,]

t

]

t]
t]
t]

Теле(lон:

t]

Ел, поща:
Ако е необходимо, N,lоля да предоставите
подробна информация за
представителството ((lорми, обхват, шел...):

l]

В: Информац1,1я относно използването на капацптета на други субектlл
Използвоне но чулtсd капоцumеm:

OпlzoBop:

Икономичесrtият оператор ще използва ли
капацитета на други субекти, за да
изtгьлни критериите за подбор, посочепи в
част lY и критериите и правил2tта (ако пма
такива), посочени в част V по-долу?

f]fla []Не

Дко ,,la", .ttо,tя., преОспtсtвеmе оmdе.цно за Bceюtl оп1 съоlllвепlttlllпе субекmч tшDлеэttlrо п0l1ъ.Illtll
tt поDпuсаtt опt пlях ЕЕ,Щ()П, в коiппо се посочва tlнфорllсtцttяпlсt, Llз1,1ск8анd съ?-,tосно 1lttзlе;ttt ll
u Б оm пасmояrцопlт часm u оm часm III.
()(lръulа-ме Bu BHtt,lt-tctHtte, че c-,teDBct r)ct б1,0ttпt вкjlлоченu ,ll пlехнLlческumе luца u.|lll ор?uлlu, кOlпtlо
ll€ Ccl сЕързсlнц t,tряt;о с преdпрtulmlрmо lra Lл,;ol tо.llllчеслiltя опероllор, tt ocoбelttl l1ltзlt, коuпlо
опl?оGарrtп за Koltmpo-ut lla качесtllвопlо, а прtt обuрсmвеlruпе поръчкtt зсl спроull1е.,lспlв()
пlез1!, коumо преОпрuе,ltачъпl -мrlэrе Оа чзпо.,tзвч за uзвърLuва е нtl сmроulпелспlвоll1о
Пoco,tellle чнс|lо|lltаtluяmа съzласно часmu IГ lt trr за всекu оlп съоmвеmнutпе субскпtu, dtlKtl;tb,tлl,ttl
l11я 11.1,1(| omHoureHue кълl спеtsttфtпнtп к{rпсtцLtmеm, Koitm.o uконоltttческuяm операlпор ще
-llзl7оjlзва.

Г: Информация

за подизпълнители,

чийто апацитет икономическият
използва

оператор няlчlil дil

орган
Възл

е

tt z tt H

H

tt

п оD t tз

пъл н u пел

u

II"ти възложлrтеля)

Оmzовор:

:

Иtсономичесrсият оператор възнамерява ли
да възложи на трети страни изпълне}lието
на част от поръчката?

[]Да []Не Ако да и доколкото е tlзвес],но!
моля, приложете списък на предлаганI],ге
подизпълнители:

t

.

.]

всяко (коmеzорuя) mоmвеmнu поDцзпълнцmелu.
LlrtcT III: Осrrоваrlltя зil IIзклюIIване

А: Основанrlя, свьрзillllл с II1llillзаl,еJIнIt прllсъ/lll
LI_чаt 57,

.
.

параzраф 1 оm ,ЩlpelttltttBa 20I1/2h/EC съdърэtссt c.,tedHttme ()сноваllllя за

,,зr:.:|,,о,,,rr,,,,;

vtacmue в лреспlъпно ор?анцзп,цtlяi
Корупrцlя,.

.

Иуvrьuа:

.

Терорчсlпlщни пресtпъпленuя uлu пресmъплепuя, коumо са свързлlнu с mерорuспlll|l
dейносmа,.

.
.

Изttпране нfl пар.l

lt,пtt

фuнпнсttране на ппрорлrJь,||

Деrпскu пlруl ч dpyzu фор,лltt lltl пtpatlluK но хоро

uя, с върз at,l с н аказаmелн ll
пр uсьdu сь?л clc но н 0 цa,о н ал н umе
разпореdбu зо прлulпzане Hcl основанuяmа,
посоченu в член 57, пораzраф l оm
Ос но

в

ан

Опlzовор:

,Щuрекmuвоtпо:

Изладена ли е по отношение на
икоIIомIлческIля оператор или на лtIце!
ItoeTo е член на неговия адN{инистративен,
управителен или надзорен орган иJlLt коеl,о
има правоNlощия да го представлява! да
взема решения или да упрах(нява контрол
в рамките на тези органи, окончателна
прIlсъда във връзка с едно от изброените
по-горе основания, която е произнесена
tлай-пlного преди пет години, или съгласно
която продължава да се прилаrа период Ila
изклIочване, пряко определен в присъдата?

Ако ,rда", моля посочете:

а) дата на присъдата, посочете за коя

точки

за нея;

1

-

от

б се отнася и основанието(ята)

б) посо.Iете лицето, което е осъдено

[l;

[]

!а

[]

Не

Ако съопlвеllll tttlпe doK1,-lteHllttt ctt lttt
р tl з п0.,I оJlrc uе в e : l е Kll1p() l e r Qlo1ll tt пl,
-l!о.чя, tlосоL!епrc (уеб сiрес, op?{lll ll1u
t

1

a,

l1

;lуJl(б а,

ч зО сtвсtt

оз oBclз сп

t

е

н

лата:[

б)t

]

..

окlл rcн п ct,

r)

а doK)ll

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

а)

цtt

t

ен lll

lt .. l

], бl,ква(и):

[

t

пl tlчt

t

rl

ct ) :

],

причина(а):[

]

lll

в) доколкото е пряко указано в

в) продължителността на срока на

прпсъдата:

изключване [.
точка(и) [ ]

]ll съответната(ите)

Ако съопlвепlttttmе )oKy.ltettпltt
р аз

п

оrю)rcе нuе в e,t

e

Klll]1o

rl е

cct ttct

н фс4lt

t

сt пt,

посоLtепlе: (уеб аdрес, op?(.llt tt.цl!
чу,лrба, uзdctBctttltt c)oK1,1 rcrt m а, пt cl,t l о

,|1о-tя,
с

t

позовсtвсtлtе tct doKy:ttel пllа

t
В случай на присъда, икономическият

..

.]

t

t

....]

t.

....]

t

) :

.. .]

[]Ща [] tIе

ot]epaTop взел ли е мерки, с които да
докаItе своята надеждност въпреки
l]аличието на съответните основания за
I-1зключване (.,реабlллитиране по своя

инициатива")?

t]

Ако ,rда", моля опишете предприетите
NIерки:

Б: Основания, свързанп с плащането на данъци шли социалноосигурителнIl BHocKlI
Плпuцtне на dонъцu

OmzoBop

tb,tu

со цu ml н оос ll?yp цmелн al

вн

ос kll :

Иtсоноп,tическият оператор изпълнил ли е
всички cBoll задълженIля, свързанII с

[]

!а

[] tIе

плащането на даtIъци илll
соцIIалноосигурIlтелнII BHocKIl! както в
страната, в която ,гой е установен, така и
в държавата ашенка на възлагащия орган
I1лLI възлоI(ителя, ако е различна от
страната на установяване?

ffанъцlr

СоцпалноосrлгурIIтслII
и вноски

члеIIка;

а)[

а)

б) размера rIa съответната сума;
в) как е установено нарушението на

B1.1 []

АItо ,,не", моля посочете:
а) съответната страна или държава

задълженията:
1) чрез съдебво решение или
административен акт:

.
.
.

б)t
.

]
]

Да [] ГIе

[]fla[]He

.t]

Решението или актът с
окончателен и обвързващ характер ли

t.,

в1) []

.

.Ща [] Frе

]

в2

г

[] FIе
]

]

присъда

срокът на
изклIочване, ако е определен црдцqв
прIIсъдата:

!а

. t.
[]

Моля, посочете датата на присъдата
или решението/акта.

В случай на

]б) t.,, .

в2) [ ..

]

2) по друг начин? Моля, уточнете:
г) Икономtическият оператор изпълнил
ли е задълженията си, като изплати или
поеме обвързвапI анга)Itимент да изплати

дължимите данъци или
социалноосигурителни вноски,
включително, когато е приложимо,
всиtIки начислени лихви или глоби?
Дко съrlmвеmнtппе Ootiy,-t ен tllt t по
ol11lloLllel!Lle I!a плаlL|tlнеlп0 Hct dаttъцч
col|Llclлl lоос1I?урuпlе,1lI Ll BlloCKll е 11{l
t

ра

з п

o]l

,1Io,|Irl,

o)tce llll е б

e.|t

ек

пlро

н еl

I r|сlр.l

t

ct

l,t,чtt

tп,

!а

Не
Ако ,,да", моля,
опишете подробно:
г) []

[]

t]

!а

Не
Ако ,,да", моля,
опишете подробно:
г) []

[]

t]

(уеб adpec, ор?Oн LlлLl слу.лtсбсt, ttзОсttiсttцtt
rлулt ен пl ct, m о чн о по зов ав ан е н tt d oK),-l et

t ]t
d

]t,. ]t. ]

t

t

tll

с t ),

посочепlе.

В: Основания, свързани с несьстоятелносц конфликти на пнтереси илп професIrоrIалlIо
нарушенпе

Ин ф орма цuя оmн ос но е ве н mу олн а
несьсmолmелноспl, кон флuкm а uнmерес u
ttллt про tPec uон алн о н ару шен,aе

Оmzовор:

Иrtономическдят оператор наруш}Iл ли е,
дOкоJIко1,0 му е изttес,tн(', зал,ьJlжения,l,а
си в областта на екологичното, социалното
или трудовото право?

[j!а

[]

Не

Ако ,,да", икономическият оператор

взел
ли е мерки, с които да докаже своята
надеждност въпреки наличието на
основанието за изключване
(,.реабилитиране по своя инициатива'')?
[l Да Гl Не

Ако да", моля опишете предприетите
мерки: [......]
Икономическият оператор в една от
следните ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или

[]!а []Не

б) предмет Ila производство по

несъстоятелност или ликвидация, или
в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация,

възникваща от сходна процедура съгласно
националните законовLl и подзаконови
актове, }Iли
д) неговите активи ое администрират от
ликвI;Iдатор или от съда, или
е) стопаrrската му дейност е прекратена?

Ако,,да":

t]

.

Моля представете подробности:

.

Моля,

посочете

причLIните!

I]

поради

които икономическият оператор ще
бъде в състояние да изпълнлI
поръчката, като се вземат предвид
приложимите национални норми и
мерки за продължаване на стопанската
дейност при тези обстоятелства?
Дко съоmвеltlлlttmе doKylelttlltt cct ttct
рtlзllо,|lоэlrcllче в elteKtllpot !el l форltсtпt, lto;tlt,
11oco|le пe;

ИIсолIомическият оператор извърIIIил ли

тежко професrrоналrrо нарушсrrие?
AIco ,,да", Ntоля, опишете подробно:

(уеб aOllec, ор?ан u,пll слltlкбсt, ttзc)ctBctttytt
0 otglll el lп a, l11 0чL! о п ()з()вавсtлl е l l t l
doKy"lteltпlct), t......] t.. .,.]t. ....]t.. . .]
t

[]

!а

[] Не,

t......]
Ако,,да", иконоN,Iическия,l, оператор
предприел .1и е мерки ta реабили гираttс
по своя инициатива? [] fla [l Не
Ако ,,да", \lоJIя опишете предпр!lетI-Iте
мерки: [......l

Икономическият оператор скJIючил ли е
споразуменIlя с друг}I икономически
оператори, насочени към нарушавапе Ila

конкуренцията?
Ако ,,да", п{оля, опишете подробно:

[]Ща

[lHe

t]
Ако,,дца", иконо]\,1 ическият оператор
предприел JIi е мерки за реабилит1.1ране
по своя IIнициатива? [] Ща [] Не

Ако ,,да", \,1оля оllишете
мерки: [......]
Икономическият оператор има ли
lлнформация за конфлrrкт на интересIl,
свързан с участието му в процедурата за
възлагане на обrцествена поръчка?
Ако ,,да", i\,1оля, опип]ете подробно:

Икономическl|ят оператор IIлtl свьрзано
с него предприятие, предоставял ли е
консултантски услуrи на възлагащлIя орган
или на възло)t(ителя или участвал лIl е по
друг начIrн в подготовката на процед}рата
за възлагане па обществена поръчка?

[]Да

t

[]

Не

,,]

[]!а []Не

t]

Ако ,,да", моля, опишете подробно:

Случвало ли се е в миналото договор за
обществена поръчка, договор за поръчка с
възложител I;тли договор за концесия на
икономическия оператор да е бил
предсрочно прекратен или да са му били
налагани обезщетения или други подобни

[]!а

[]

Не

IIредп1]!1етите

t]

санкции във връзка с такава поръчка в
п,lи}lалото?

Ако ,,да", моля, опишете подробно:
Ако r,да", икономическиятоператор

прёдприел ли е мерки за реабlrлитиране
по своя инициатива? [] !а [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите
мерrtи: [......]
Moltce ли икономическият оператор да

потвърди, че:
а) не е вилIовен за подаване на неверни
дднни при предоставяI{ето на
информацията, необходима за проверката за
липса на основания за изключване или за
изпълнението на критериите за подбор;
б) не е

[]!а

[,]

Не

укрил такава информация;

в) може без забавяне да предостави
придружаващите доку {енти, изисквани от
възлагащия орган или възло)Itителя; и
г) не се е опитал да упрах(ни непозволено
влияние върху процеса на вземане на
решения от възлагащия орган или
възложLlтеля! да получи tIоверителна
lrнформация, която може да му даде
неоправдани предиN{ства в лроцедурата за
възлагапе

на

обществена

или

поръчка!

да

прелостави поради небрежност подвеждаща
инr]lормация, която може да окаже
съществено влияние върху решенията по
отношение на изключването- подбора или
възлагането?

Г: !руги основания за изключваIIе, които може да бъдат предвидени в нацIlоналIlото
закоIlодателстRо на възлагащия орган или възложителя на държава lrлепка
Спецuфllчнu нацtlонмн tl основанuя за

Опlzовор:

l зключване
Прtллагат ли се специфrrчните

нацllоIIални основанпя за IIзключване,
които са посочени в съответното
обявление или IJ докр{ентацията за
обществената поръчка?
Al;o dol;11-1tettпlctl|llrпlcl, LlзLtслiваl la в
съошп€I11LlOtllо

о(lяв,qеt ttte tt.qu в

Ооку,llеIltllаL|l!япl(.l за поръLlкпtlсl са
с)

о с tlt

ъпt t tt п

о

e.|l е

к tl1р о lt е

lI

п ъ п1,

.1

l

O-|t, L,

[,,,] t]Да t] Не

ý,еб ос)рес, ор?Oн u-|lu с;tулtt,бсt, ttзdttt:ctttltt
)окlлtенttlа, llloLпlo позовава е нcl
Jчку.t

te

t t

п tct\:

t...]t....]l. .]t...]

11осочеlпе;

В случай че се прилага някое
спецIrфично национално основанпе за

[]

!а

[]

Не

изклIочване, икономическият оператор
предприел ли е N,Iерки за реабилитиране
своя иIlицлlатива?
Ако ,,да", моля опишете предприетите

по t

]

MepKI,I:

Част IИ Критерии за полбор

Оtпносно крumерuuпrc

за поdбор (разlел

uллtрозdелu

А-Г

olll

носпlолl.цttmа чпспt)

лlкоllомuческalяm операlпор заявяво, че
:

Общо указание за всички критерпи за подбор

слеdВtt do t опълнл! mазп uHtllopMorll!я щд9 ttчo въzqоzruцrяш
е ,rосоч,lл в сьоmвеmноmо обявленuе uлu в dокулtенпlпa|,lлlllо 7
опер mор jtolce Оа се оzрttttttчtt io
поръ|aк mа, посо.лена в обявленuеtпо, че
поllълванеtпо [t в разdел оm цасm IИ без do tпрябвп da я попълва в dpyz разOел lto чоспl IY:
Спазвпне но всrlчклl ,rзцсквонtl крuпrерцaa
за поDбор

Опtzовор:

Той отговаря на изискваните критерии за
подбор:

[]fla

[]

Не

А: Годност

ГоDносm

Оmzовор:

1) Tol:i е вписаII в съответния
професионален IlлIl търговскrt регrtстър
в държавата аIленка, в която е ycTalloBeн:
Ако съопtвепlнttmе doKylteHпltt cct ttct

t

р сlз

11

ол

о) l с е t I L! е в

e.n е к п,lр о l l е

l

t ф о 1,1,1,t

сп

tl,

.|lоля, 11осочепе,

Прп поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение
или членство в определена организация,
за да NIоже I]кономиаIеският оператор да
изпълни съответIIата услуга в дър}кавата
на установяване'/
2)

Ако съоmвеmнtпtlе dot;y,ltermltt

cct ttct

]1сlзпо.]lоJtсенче в е,|екlпронен фор.л,tапl,

,|lо!я, посочепе;

,]

|леб aDpec, op?clH Ll,tll с-lуэtr,бсt, LtзOtttlctttltt
doKylt еtппсt, п1 очl l о 11озовавсп le 1.1
. ] t. . ..] t .. ..] t. . . ]
dсlкуменmа),.
t

t.

[l!a

[l Не

Ако да. пtоля посочете какво tl дали
икономическият оператор го притежава:
[...] [] Да [] Не
(\,еб аdpec, ()p?alI

Ll.|lLl

с;tуэк,бсt, uзОавсrчltt

)окумечmсt, l]lo.1ll о l1озовавспlе Hcl
d0l;1l1,1g7ln1611,,

t

]t

]t

]t

,]

Б: пrсономпческо и финансово сьстояние
слеdва da преdосmовu пнфоtrлtоцuя са,|ю коzпmо крл!пlерltuпrе зо
оm tъZааzqлцuя opzot aulu вьfurоJlсuпrапя в обявленarепю, uлll в
пос()ченп в обявленuеmrl.

Иконолltt,tеско u rPuHoHctlBo сьсплоянuе

Оtпzовор:

1а) Неговият 1,.общ") годпшен оборот за
броя финансови години, изисквани в

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

оледва:

(брой години, среден оборот):

съответното обявление llли в
документацията за поръчката, е както

и/плп
1б) Неговият среден годишен оборот за
броя години, IlзискванIl в съответното
обявление или в документацltята за
поръчката, е както следва():
Al;o сl,опlвеlпнtпllе dolylteltпtt cct Hct

t ],t

,]t...]валута

(),еб аdрес, ()р?all l!-,lLl с;tулtсбсt, ttзOctBttttltt
doKy,ltettlпcl, пlоLп IO позовсцзаl!е lIcl

)oD.lteltпca'

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

година:

I

] оборот:I

][. . .]валута

година:

I

] оборот:I

][.

година:

I

] оборот:I

][. ..]валута

.. ]

рtlзпоJIо)lсеl ше в e-|IelitпpoHeH форr,lсtпl.
]l().|Iя, посочепlе,,

2а) Неговият (,.конкретен") годишен
оборот в стопанската обласr1 обхваната

от поръчката и посочена в съответното
обявление, LIл}I в докрIентацията за
порыtката, за изIлсквания брой финалrсови
години, е както следва:
tt/ttп u
2б) Неговият срсден годишен оборот в
областта и за броя годиIlIl, IIзискваIIи в
съответното обявленше пли
документацIIята за поръчкдта, е както
следва:
Ако съоlпвеrltнtпllе 0oKylteHmtt cct ttct
розполо)lсенLrе в e-|leKll1pollel l форltсtпl,
-llо-|lя. посоLlепlе.

3)

В случай че лIlпсва информация

относно оборота (общия или tсонкретнIля)
за целия изискуем период, моля, посочете
датата, на която иконоп,lическият оператор
е учl]еден или е започнал дейl,rостта си:
4) Що се отнася до фrлнансовите

съотношения, посочени в съответното
обявление, или в док)ц,rентацията за

обществената поръчка, икономическият
оператор заrIвява. че реалната им стойност
е!

както

следва:

Ако съоtпвеmlttппе doKy-lteHпltt

cct Hct

розt,lо.|оJrенч е в елекmрdrе н фор.ll сrп,
-l l

о,|lя,

пос

otlell1e

застрахователна полица за рIIска
,,професионална отговорноет" възлиза
на:

Дко съопlвеmнапсt ttHc|lop-ttcпlult е ttct
р u зl1 ол о )rе н Lte в е.t е кп1рu l е l ф opl ct пl,
t

t

]валута

(брой години, среден оборот):

t

],t,,,.]t.,.]валута

(уеб ctdpec, o]l?al! Ll-lll с.lуж,ба, uзdcttictttytt
DoKy.lleHlllcL lпоLпlо позовOвсtl !е l!al
О

о Ky.l

е

пlсп р tяпt

ct

),

t . ]t ..]t ..]t...]
t

t t

t]

(посочване на изискваното съотношlенllе
съотношение N{ежду х и у- и
стойността):

г...l, г..,...l
|,,еб ac)llec, op?cff! 1!.|lll с.|lу)tсба, ttзdttBctttltt
el ttlt tt, ltlоLп!о позоваваl!е l!tl

d о Ky.lt

lокуltенпlti),,

;

5) Застрахователната сума по неговата

. .

t......],t

t

]t ]t

]t ]

.]t.]валута

(уеб ас)рес, op?aн Llu! с,,tуэr,ба, чзt)спзttttltt
0 Ky,|,l el ltпсl, пlо|tllо позовсlвоllе lltl
..]
.] t. . .. ] t
..]
Ооl;уменпtсt):
О

l

t..

.

,\to-|п, 11осочепlе;

6) Що се отlIася до другите

rIконо[rItчески rrли фrrнансови
изIIскванIIя, ако пма TaKlIBa. които може
.10 сз посочени в сьответното обявление
или в док)п{ентацията за обществената
поръчка, икономическият оператор

t]

заявява, че:

Дко съtlmrзепtt tctпlct Oo$,.ttel ttпсtt|l!я, лiояlпо
,ъtоэrcе с)а е бtt-,lсt пocoчettct в съоlпвепlt!оп10

обявленttе

tt_lu

в t)оц,_ltеl tпtсtцLrяпur з(r

обtt 1eclllBeHcultct l1opl,Ltttl, е iосlltъпнtt
e.,l eкlll])oн е ll пъп1, .\ lo 1я, посоLtепlе

по

Q;еб odpec, o]1?(.tl! ll.|Iu с.lу.lк,бсt, ttзiас;опltt
elt п1 0, llloLl l Io позовtl(jall!е l Kl
dtlKyl tel ttпсttlttяпl ct),.

ooKy]l

t..

.]t..

..]t.. ]t....]

В: Технlrческlr п професlIоналIiIt способIIостlI

Техн uческtt lt
cttocoбHocпttt

п р о фес uон ал н

Пlrез пеdrепентния

ll

пе]]иоп ик(lFl()N, иL]е(lки,l,|,

оператор е llзвършил следнIlте
строIлтелнIl дсriностrr от конкрст}Iпя
вIlд:
А ко с ъtlплв епl н t tllt е d olyl е нпl tt оlп н ос н о
Dчбlпlпtо 1tзпъ,lltеI!llе Il pe-Jy.llllaпl I,111 lIoilBa)l(lIllпle с пlроltпlе.tл! 1! pclбotlltt cct ttct
r

рсlзtlо_|Iо)к,ел tIlе в e_|LeKпlpOHcH
-1 l o.|lrl, 11 о с оч е l 11е,,

форltttltt,

УСл),z u:

Ппез пеrЬепеrттния пепиоп ик{)}l(]N4 и че(,ки,l,|,
оператор е извършил следните ocHoBHIl
доставки или е предоставил следните
осноr]ни услугIr от посочениr] вrIд: При
изготвяне на списъка, моля, посочете
сумите!

датите

и

Оmzовор:
Брой годлtни (този период е опре/lеJlен
обявлението или докуN,lентаIlItята за
обществената поръчка): [,.....]

Строителни работи: [......]
(),еб ctDpec, ()p?(.lll ll-,l1l с.tу)rбtt, чзОсttзtttt1 tt
0oK11-1l

t t

0

11озовOв(.tl

t. ,]t ]t

le lt 0

]t

]

Брой години (този период е определен в
обявлението или докуN{ентацията за
обществената поръчка.1: [. . . ...]

описание

получателите,

технIlческlл лица lлли органIл, особено
тези, отговарящи за контрола на
качеството:
При обществените поръчки за
строителство икономическият оператор tце
N,Iоже да изпоJIзва технически лица или

ertпl ct, пlоч

Ooчl:letпllct),

rIезависимо дали са публични или частни
оубекти:
2) Той MolIte да използва следните

R

t]
t]

Сулrи

flати

Полr,чателl.r

органи при извършваIIе на строителството:

технически
съоръжения и мерки за гарантиране на
качество, а съоръженията за проучване
и изследване са както следва:
3) Той използва следните

4) При изпълнение на поръчката той ще
бъде в състояние да прилага следните
с[lстеми за управленItе It за

t

]

t

]

проследяване на верига,га на доставка:

ll cпloкll лlлrl J]cлJlzll tlлal,
llo uзклюlrcIlпе, зп cпloКll uлll Jlслу?u,
Kollпlo ctl със сllеllлlолно ttреdнпзначен uе:
5) Зп колtlt-lексн

Иконоп,rическият оператор ш!е позволи ли
14звършването на проверкIl на неговия

[]Ща []Lle

проlIзводствен илIл техническII
капацIlтет и, когато е необходимо, rra
средствата

за проучване

Ii изследване!

с

които разполага, както и на меркште за
контрол па качеството?
6) Следната образователна Ir

профссионална квалrrфпкация се
притежава от:
а) доставчика па услуга или самия
изпълнител, u/ttлu (в завLlсимост от
изискванията, посо(Iени в обявлението.
или в док}4\,rентацията за обществеflата
поръ.Iка)

а)[

б)t

б) llel овия ръковолен състав:
7) Прlл изпълrrение на поръчката
икоlIомическият оператор ще N{оже да
приложи следните DIepKIr за управленIlе

L

]

Ел oKo"TIHaTa среда:
8)

Средната годIIпIна чl.lсленост на

състава

на икономиtlеския

оператор

и

броят на ръководния персонал лрез
послед[Iите TpIl години са! както следва:

Година, средна годишна численост на
състава:
]"

t .],t

],
],

Година, брой на ръководните кадри:

t.],t

..],

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

t
9) Следните llHcтpyMeHTII, съоръжения
IIли техIIлlческо оборчдване ще бъдат на
I{егово разположение за изпълtIение на

договора:

t

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

1

0) Икоrrомrическият оператор

възнамерява евентуалlIо да възложII нп

t]

подIlзпълнIлтел изпълнението на
следната част (процеrlтllо лIзраiкенrrе) от
поръчката:
за docmaBKtt,.
оператор ще лоставIi
Iiзискваните мос,гри, описания или снимки
]ta ]lрод)/ктLIте. които IJe трябва да са
придружени от сертификати за
14 тсо lr ошт I.r

че с к 1.1ят

ав,I,ентичност.

Ако е прилоlttимо, икономиаIеският
оператор декларира, че ще осигури

изискваните сертификати за автентичност,
дко cъtlпtBelllltttlпe t)оц,lrcнmu са rtct
(j
рOз по_|lо)t(,еl lL!e е,lелiпlроl le ll форlt cпlt,
-llo-1rL, посочеll1e;

порь.tкu зл liосmiвкп:
Икономичесlсият оператор д,Iоже ллI да
представи изискваItите сертпфпкатlr,
лIзготвени от офlrциално признати
tIнстIIryцIIIl IIлII дгенцItll по Kori,l,poJl lta
качеството. доказваUlrI съотве,|-ствието на
пролуlс] lITe. коиlо \lогilг дit бь-lаl ясн,,
lлдентltфиrlирани аIрез позоваване на
,l,ехнI,IаIески спецификациLl Llлlr станларти,
12) За обtцесmвенu

посочелIll в обяв.ltението l.тлtt в
доку1\,Iен,гацията за поръчrtата?

Ако ,,не". мIоля, обяснете защо и посочете
какви ltруги доказателства N,Iогат да бъдат
пl]едставени:

Дкtl cl,tltпBeltll ttttlte dol;1l-tteHltltt ccl ttct
ll,
]1 а з ll о :l о ) l rc ч е в е., l е кlпр о l е н c| tl1l.t cu
I

.1 l

о.,l

я,

11

о

соч

е

t

пl е,,

t]

!а

[,{е

[]fla[] LIе

|lеб adpec, ор?спt

Ll,цLl

с.,tу.лrбо, uзOctt;ctttltt

ёtlK1,,ttel tlltct, IlloLп !о позов{lвсIl

Оокумеrttпа),,

!а

t,. .]t.

I

е

l l

0

.]t ,. .]t. ,.

]

Не

t]
(уеб adpec, ор?счl

ч.гIч с,.t|,.лtс,бсt,

чзОсuittttlLt

dtlKy-lteHпtct, tlloLп lO позовсlв0IIе lI{l

DoKy,lrcltma)

t .]t. ]t..]t

.l

Г: Стандарти за осиryряване на качеството и стандартIl за екологпчIlо управлеIIIrо
коzоmо спlпнdарtlt ttllte
упровленuе са бuлtt
в dоtумеltпшtqtапш з0
CпloHdapпllt за осu2урлване на
кOчеспrвоlпо tt сtпанdорпltl зt, еколоZ,tчно
упрflвлен uе

Оmzовор:

Иконоlчlи.lеският оператор шlе I\,Iоже ли да
представи сертификатlл, изготвени от
IIезависи\{и органи и доказващи, че
I{кономическият оператор отговаря на
стандартите за осIлryряване на
Ita.IecTBoToJ включително тези за
достъпност за хора с увреждания.

[]!а []Ile

Ако ,,не",

мrоля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно
схемата за гарантиране на качеството
могат да бъдат представени:
Alio съоmвеlпttttmе c)oKltlrcHmu cct ttct
рalзполо)I(,е Hue в

е.ц

eKll1poLl eLl фор-llсrпt,

(уеб

ciрес, ор?ан

d tll;y_l t et t пt

-llо.пrI. l1осочеmе;

t t

t

с.,ty.ltc,бct, ttзdtlrзаtL1tt

ct, 1|loLпlo позова(]спte

t ... ] t

)oKy.tteltmcr):

Икономtическият оператор ще може ли да
представи сертифrlкати, изготвени от
I]езависими органLI, доказващи, че
I-{т(ономическият оператор отговаря на
задължителните стандарти IIлII системIл
за екологпчпо управленпе?
Ако ,,не", моля, обяснете защо и посочете
I(акви други доказателства относно
стандартите илtl сIlстемите за
екологпчно управлсllllе могат да бъдат
представеIIи:
А ко с ъ о пl в ell,t l lttп е d tлglu е н tl,t tt с ct а
рOзпоJlо)lсеLr-L!е в eleKmpolrel t фtlрчаm,
f lo.Irl посочеmе,

Lt.,!u

l!a

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

t .. ./

Не

Да

б,еб adpec, ор?.пl ltllLr с.l7,эtr,бсt, ttзOcttittttltt
d

oly-u ен пш,

111

OчH

о

по

зов 0в спl е н

а

t ..]t.. .]t...]t .]

OoK1,-ltettпlct):

Част У: Намirляване на броя на квалифицrrраIlпте кандидатlt

,.tлtл обекmuвнлtmе u неOаскрttлtа аa!ионнl, крппrерuu пllп
прпвtulсl, коumо прябво da бъlаm прuлолсенu с a|ел ozpotu.aaаaHe броя нп Kattdttdaпluпle,
коtlпlо лце бъdапl поканенu зп преlспавяне на оферпu tblu за провеэкDане на duолоz. Тпзп
ннt|лорлlпtqtп, кояmо Morrce da бъdе съпровоdено оm uзr!сквпн,lя оmносно BttdoBeme
серпшlluкimu, uлu форuu на Dоц,менпOлнч dоказоmелсmвп, ако tl}Ia такIIва, Kotttlto llt1lltбBtt
da бьdаm преdсmовепu, се съйрэrcа в съоmве
обпlесmвенпmо поръчка, ttосоцеiа в. обяв.,rен еmо.
проlцеdурu с dоzоваряне, процеDурtt зп
Calllo прu оzрпttпчепu процефрu,
съспезаmелен Dltb,toz lt парmньорсплва зп uновацuu:

Иrсоrrорrическият оператор декларира, че:
Нсulаляване на брол

Оtпzовор:

той пзпълнява целите и
недискримипационните крI]терIли или
правила, които трябва да бъдат прилотtени,
за да се ограничIr броят на кандидатите по
следния начин:
В случай, че се изискват някои
сертификати или други форми на
документални доказателства, NIоля,
посочете за всеки от тях, дали
икономическият оператор разполага с
изискваните док}менти:
Ако някоu оп1 ll1езLl сеlэпlt tфttкспlltt ttлtt
фор,lttt
l l
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Част VI: Заключителни положения
V по-аоре, е вярllLl ll
Дсlл),поdllttсаl tttяпl deK:tapttpa, че ttHфop-ltcttlttlLma, посочеll(l в часmч II
l11очIlа, Ll че е преdспlсtвеtlсl с,lalomo разбuрспrc lп послес)спtвuяmа прч преDспlсtвяttе Htl невернч
daHHlt.
,Ц,олупоdпttсанltяlп оr|uцuалttо \eK:tapttptt, че е в съсmоянIlе пр1I пouc*Bcllte ч без забсtвtt ict
преDспlавъt уtiазонLllпе серmttфчкапlu u d1lyzu clloplttt ttct doц,,tteHmct,,tl ttt dоксtзttпlе,чсtllвLl, ocBell в
с,|Iучallп1е, ко?ап1о

;

ct) въз,чаzаtцltяtп opzcllt LlJIlt въз,llо)tсtlпlеляпl .lltlltc,e dcl поltучч llpudlryacctlcllllllпle dtlK1-ltetttlttt чра:з
пllяк )осtllъп Do съоtпвепttапltl нацLrOнсtлнLt бсtза dспtнtt във всяко dърэtссtвсt Lllell*tl, коrпllо а
d

ос lltъ пl t ct

б е з п!

аm

но

:

tt-,ltt

б) счumано сlпl I В сл;mо,ltвllч 20] В е. Hctti-Kъclto,
прumФrава съоtllG € пlн (|lпl сl d oKy-lt енtп сп 1t tл.

(lъз.цсl?аIl{Llяlп

ор?ан 1!|llt (jъз;lо)lсllпlе.,lrtп1 Gача

До.,t),поdпuсспttпttl dctBa офtttуttсt-пlto съ?.псrсLlе [посочеmе въз:tсt?сtlt|Llя ор?aпl u-,ll! въз-,lо)л(чпlе,!rl
Clэ?.\lCl!O,tctcпl I, рсtзОе.,t А] ou по.tучtt ооспlьп оо ootiy,llelпlume, пос)крепяtцч ш!(Ьор-uаlIllrпllч,
коrпllо е преdосtllавен0 в [посочепlе съоmве1l1llаlllсl чсtспt, 1эазDел/ mочксt/ttJ 0п1 lУ{tспlоllu{llя
EDшtett евllопеttскtt DoKylteltltl за обIцеспlвелl1l поръчк1! за l|е!пtп-lе lla [посочете процедурата за

възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацttята
Оr|tпlttсt.,tен веспlнLtк lta Европеttскt tя съюз, референтен нопrер)].

,Щата,

\,

място и, когато се изисква или е иеобходимо, подпис(и):

[.

. . . .

.

]

в

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП
Освеп информацията, която участниците са длъ)Itни да декларират и представят в ЕЕ!ОП_
съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП, те следва да имат предвид и следните общl{
указаIlия:
1. В Част II: Информация за икономическия оператор, участниците попълват.lаст А.
Кореспонденцията п{ежду възложителя и участника ще се осъществява на поlценсl(и
адрес/ел.поща, интернет адрес/факс от участника в ЕЕ.ЩОII. При разминаване Ila
инq)ормацията върху плика и даIItlите в ЕЕ!ОП, за вярно се приеNlа посоче1lото в EEIOIl.
2. В LIacT II раздел Б: Информация за представитеJlLiте на икономическия оператор,
уtIастницIlте впItсват в поле ,,Представителство, дко пN{а TaKIlBa'! лrIцата по чл..l0, rr.п.l
T.l, т.2 п т.3 от ППЗОП (лицата, които представляват участника; лицата, които са LIленове ll1l
управителни и надзорни органи на участника; други лица със стату1 който им позволява ла
влияят пряко върху дейностга на предприятието по начин, еквивалентеtl на този, валIiдеl.л ,Jit
представляващите го лица, аIленовете на управителните или надзорните органи).
3. В LIacT II раздел В: .,ИнфорпIация oTtlocпo използваIIето на капацитета на другIr субек,rIл".
участниIIите вtIисват в полето дали IlIe използват или не капацитета на други субекти капацIiтета на трети лица по смисъла на чл.65 от ЗОП или подизпълI]ител/и по сп,tlлсъла на
чл.66 от ЗоП.
В случай, че икономическият оператор възнамерява евент},ално да възло)ки на подизfiълн1.1геlt
LIзпълнението на част от поръчката в Част IV ,,Критерии за подбор", раздел В, поле 1 0) се
пол ьлва процентно изра)I(ение на възлоrкения обеv_
4. Специфични пационални основания за изключване:
4. 1 . Осъждания за престъпления по чл. 194-208 , .lл.21За-21] , чл.219-252 и чл.254а-260 Llli.
4.2. Наличие на свързаност по смисъла на пар.2, т.44 от !,Р на ЗОП между уIIастниците в
процедурата.
4.З. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата порыlка на дружествата,
регllстрирани в Iорисдикции с преференциален данъчен pex(Il]ll и на свързаните с тях лl,ltlil,
вклIочителIlо и чрез гражданско лруrкество/консорциу},I в което участва дружество,
l]егистрирано в юрI]сдикция с преференциален данъчен режI.IN{" освен при налиrпlе на
изклюLIенията по смисъла на чл.3 и чл. 5, т.З от ЗИФо!РЮГIДРКЛТДС.
Участниците декларlrрат обстоятелствата относно наличието или липсата Hzt специфи.lttl.t
национални основания за отстраняване в Част III, буква Г от ЕЕДОП
В случай, ale се прилага някое специфично IlациоIlално осIlование за изклIочвапе участlltIкlrI
декларира в Част IIi, буква Г от ЕЕДОП (следващия ред) предприел ли е ]\,тepкI-l за
реабилитиране по своя LIнициатива.
Ако отговорът е (да) в този рел следва да опише предприетите мерки.
5. Когато е налице необходимост от защпта на личните данни }tли при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно из1.1скванията по чл,
54, ал. 1,T,7,2,7 и чл.54, ал. 1,т 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице илli за
някои от лицата I{a участника,
6, В Част III, буква В от ЕЕ.ЩОП участникът декларира дали е участвал в пазарни консултацlII,1
на възложителя и/или в подготовката за възлагане на общес,гвена поръчка. В случай, че в
определения срок по процедурата е получена само една оферта или заявление за уLlастие,
ко[Iто са предоставени от лице участвало в IIазарните консултации или в подготовката на
докрlентацията За УЧаСТИе, УЧаСТНИКЪТ Се ОТСТРаНЯВа ОТ ПРОЦеДУРаТа аКО Не IlIoIte Да ДОКаЖе.
че усtастието N,Iy в процедурата IIе води до нарушаване на принципа за равнопоставеIJост.
7, ЕЕДОП се подписва от лицатд по.Iл.40, ал.l., T.l, т.2 rr т.3 от ППЗОП, вклIочителIIо с
посочване на именilта 11 в какво I(ачес,l,во llo смис,ьJtа на чл 40- ал.1 от ППЗоП е поJlожен.

7.()бlrазс11 lra lI0l овOр

договор

лъ

flrlcc.

. .

..,.201 7 п. в гр.

Гълъбово.

N{е)(ду:

''БРllItЕЛ'llАf{ гр.['ълъбово. с],с седаллIще и алрсс II.1 уп|]авJIеFIцс: гр, Гыt ьбсlвсl. обlIас,t
('lalla '3агоllа. извън г|]ада. тсл: (04l8) 6 21 28,. t|laKc: (0418) 6 25 28. ]j1,1l(: l23526494.
Iillсltгllоttltа поIца: rltагkсt(iitЬгikеl-Ьg.сопl. Интерне,t пдl]ес: h LЦiАл wц ЬгikеJ-Ьg,ссlrп.
l)СгlIс I |]IIPaI]O в 'гьрговския регIiстър пllи Агенцияr,а по впtIсваtt }lя,l,а: с EI,Il( 12З52649.{:
,

IBAN: ВG l4UNCR7000152l 779468. BIC I(оД: [JNCRBGSl]. YtllIK1-1eдrl l
,'\fl r'Р.Стара Загора. прсдставJIя BaI{o от JIrrllлllll Пirв.пrrв Паll.ltов - I,1зпr,.пllll гс.псll
гор! I{a|]IItlitl Io за крагкост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

|'аз п.ца lцal'clIl ta спtе'гка:

lil.ПбЛlIК
.llIIpclt
lI

.., с,ьс ссдалиrr(е 1,1 a]tpcc на уIIравлеIIие: ,,,,...гl).
ул ..,,,,,.,....Nl,,.,,,.
]]\. ,..,,,. ет,,,........ тел. ,..,....,....: (laKc ._...,.,,,,: Реглtс,t pl.tlraHo в 1ьрIовсI(lIя ре1.1.1сrър п1lll
,,\геlлцllя-га Ilo впIIсваЕI}Iя с ЕИК: ,,,..,......,; Електрtlнна поща: .........,,,.... 1,IH.l.eptlcr ztл|эес:
Разп.пащагелна спtетка: lBAN:
l BIC:
в бitlllcit
АД гр, ......,,.,...... IlредстхвляRано о-г..........
tla|]lltialнo,]2l l(I]атк()с,г

IJзI l,bJIIJ1,11,I-.Jl.
сс cIIjIIoLIl] ttirс,lt,lяltUlят !огово1l за обществеIIа порыIка за слсдIIо-I,о:
tI.1. ],

/l/.

l.

llрЕдмЕт нд логово|л

с ..!oc,lirBKa rta 1lаботtttl об.,lеtс.rlо (рабоtеll
l(OcII()NI яI(е ll IIilIIталон. ti зиNIно Dаботпо яI(е", BI,]JIo?KeIIa в l)e]\,lll,aI IIil IlровсдсIIа
II|)0ItqtYp,t llo;t r|lорпIа,гzr rra ll},блrr.rrIО сl,стезанIIе' ,til въ]лаI illlc lra ()П с пl)сл]\lеr: ,,rЩос-l'авtсit
Itil 1lабtlt'tttl tlб_псlt-цо (1rаботен t(oc'|,}ol\{ - яке li IIaII'tarlotI. ll ]lI\IIIo 1lабttгtlо яttе)"
рс(l.Nч l220()4.
ГIрелпlетът IIа насl,оящllя доI.овоI]

llaI]lIчillIIl по - IIа-га,гьI( в договора
'l

l2l.

с,х

cl,c
I

издел1-1я,I,1l.

ИЗПЪJlНI4ТЕЛЯ'Г се заttъллtава ,ца достави lIзде_пllята в съо,I Rстс,гвtlе с
спеl lи(lикация. 'I'схни.lескотсl
предло)l(снttе ll [ {енсlвсl го п])е,ц-по)(сlIrIе.
гаI].IlяващlI cLoTBeTrIo Прилоrкенrtя "t,ll Nl i . 2. 3 кы,r tозлl !ot clBtl;l и пl]елстав,пr]вillIlll
t t

l

l.tec

lсI]ll,}.цел

t<a

rI

гit

а част от llего.

lL срок 1,I HALII,IH нА изпълнЕIIиI.
]. / I/, !сlговоllът вJI1lза в сила от дата,I,а tiа IодпIIс BaI Icl-o ]\l\.
/2l. Срокът на дсiiс-гвllе на догово|]ll с до Iiзв],I]шване lla BctItII(ll ILllailllaЁlllя tI II,]гlItIаIIс IIа
I al]aIIIllI()iIIII.ITе cpol(OBe на llздслIiята.
i_3/. С;lсlкъТ за r|lактrlчссIсо,l'о I]зпълнен}lС на дOc,Iattltill il FIlt всиtIкtl IJздсл1,Iя е ло З() jtrrп o.1.,liltatIa IIа сl{лlоtlваtIе Ita !оговора. ['IзгlълtIrtтеjlя,г сс задьJl)кltва в с|]ок IIс llo
дъ,lIьl,от I0
llаботtlll ,цIIlI ог датата на заявI(а да доставлl lla плош(аJIкаl а на Вl,злttlltп-l e,ltr] IIlIIll]l\IyNI [l00 броя
1lltбtltllll l(ocl,loп{Ii п 800 броя зtlьtltrt рабогrпл яItет,а.
/4/, C'1loKr, г tIa деl:iсt Blrc на договорtl се \rtьл)Itава LI I.opIIlITc cI)oKoBe cIllIpllT дil I el(atl пl]Il
IIacl bJIltaIIL-IO IIа rlеп l)еодолrlNlа cll.пa - непl]едвпjlеFIо ,IJIrI ел
|]едоl.I]l]it гI] NI о събlIгttе tll
II ]I]ьtll)сдсII xal]aK,I'el] (llaпprlNIep Bol"IH}I. lIl]}.ll]oдHrl беi(ствrтя. обllttl cTa.ltclt. б1,1l ltlBc. обшlес гвсltlt
ltl,]IIlcI]tlл). I]],зIl1.1кнало с"цед сключваI]е rla ,{оговора lI .]ilсягаUlо lIзпъл tleI llc].(l lllt c.t tцlrrI. В
cll\.lai]. ,tc IIяl(оя о,г cTl]aIJllTe по договорtt с засегtlата от IleIlI]cO/lOJlllпIzl сlIла. lя с ,lt,]I b)I(lIit в
,ltI]\,,I(IIcBeII срок ()l-в-IJ,}Illll(Iзаllс на съt]ttтltсIо llllcNIcI]() дal \/l]]сдONItI ,Iц)),I i:t [il cl'l]irllit ]а ]oI}:r.
/5/. C'rpallaTa Не i\Io)I(e да се по,]ове на IспреодоJI}Il\Ial cLl,rla ако е бrlлаr в lабава,
LI,1.

I

I I

I

I

/2/. В общата стойност по ал. 1 са включени всички разходи по изпълнението на
поръчката за посочения брой изделия. Изпълнителят не може да претеI]дIrра ниt(аквIi другIt
плащания освен стойността, посочена в ал.1 от настоящия член.
Чл. 4. Вслlчки цени по този договор се разбират при условие на доставка DDP съгласIlо
Инкотермс 2017 в мястото на лIзпълнение на доставката: Гр, Гълъбово, обл, Стара ЗаI,tl1-1а.
площадка,,Брикел" ЕА!.
Чл. 5./1/. Единичните цени по договора са съгласно представеното от Изп-l,'ltнt ltе,ltя
I_{eHoBo предлоlкение (Приложение J\qЗ към договора), неразделна част от договора.
/2/. Плащането се извършва в срок до 60 дни след датата на подписваIlе tla прI,1е]\lо
предавателен протокол за извършената доставка, при представени придружиl,елни док)/Nlен,гIt
за изделията, фактура - ор}Iгинал, издадеtIа съгласно разпоредбите на чл. 113 от З!!С rr c'lre:t
представянето на документите, изLlскуеми по силата на чл. 66, ал,4-7 от ЗОП при cKлloLIeIlIt
договори с подизпълнители.
Придружl.rтелните доку]!1енти за изделията пр!I доставка са следните: серти(lt,tкат
(удостоверение) за качество и произход с описание на техническите характеристикII IIil
облеклата; декларация за съответствие Ita изделията и на вложените в тях I\,IатерI,Izlл Ii
(задълrкителtIо за ползвания плат) с посочените стандарти и техническите lIзl.IскваlItIя ()т
документацията за участие в процедурата; инструкция за поддръжка на българсrt1.1 езиIс.
Срокът за плащане TeLIe от датата на последно представе}Iия документ.
/3/. ,Щоговорената цена е окончателна, не подлежи на актуализация за сроца tla
настоящия

договор

и

включва

в

себе

си

изпълненLIето на поръчката.

всички

възможни

разходи

на

Изпълнитеj]я

l4l. Всички плащания по този !оговор се извършват в лева чрез банков

следната банкова сметка на

..

Банка:

[..........

IBAN:

[.....,.... ..

.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
. ...]

BlC: t ... ....,. ...,,,

.

по

превtl;1 tttl

]

],

/5/. Изпълнителят е длъжен незабавно lrисмено да уведоIuява Възлолсителя за всIlчIIII
последващи промеrIи в сметката по ал. 4. В случай.lе Изпълнителят не уведоми ВъзлсultItте-гtя.
за промените, счита се, че плащанията са надлежно извършени.
IV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ
Чл.6. l1l, Изпълнителят уведомява ВъзlIоlкителя по телефон или факс, че ип{а готовlI()ст
за експедиция на изделията, миниN,lум 1 ден преди доставката им, ВъзлоlrситеJlя,r, органllзtll]а
извършването на входящ контрол на доставката.
l2l. При доставка Изпълнителят представя на Възлоrкителя:
- Сертификат (удостоверение) за качество и произход с описание на техничесI(lI,1,е
характеристики на облеклата;
- ,Щекларачия за съответствие на изделието и на вложените материали (задъллtителгtо за плата)
с посочените стандарти и техническите изисквания от док)ъ{ентацията за ytIacTI-Ie в
процедурата;
- Инструкция за поддръжка на български език;
- Приемо - предавателен протокол, подписан от двете страни без забелетtки;
.Щоставка без изискуемите документи няма да бъде приемана от Възлоlсителя.
/3/. Приемането на доставката се извършва до 14.00ч, на територията на Възлоrttlrтеrlя в
присъствието на представители на двете страни по договора, като се проверява кол!Iчес,гR()т() ]I
качество на доставените изделия (чрез визуален контрол), наличието lt окол,Iплектовка гil }lal
док}ментацията. Представителите на страните подписват приемо-предавателен протоI(о-п.
удостоверяващ, че съответното количество изделия е доставецо в склад на Възлолtителя,
l4l, При коIIстатирани по вреп,{е на визуалния входящ контрол несъо,гl]е,гс,гl]lIJI i]
количеството на изделIшта, Изпълнителят коригира количествата, като при ycTaнoBeIt Ilедостllг
доставя допълнително количество в срок до 5 дни от датата на приеN{о-предавателlIи я
протокол, а при установен излишък връща излишните изделtIя в деня на доставката. В прI{еNIопредавателнI,1я протокол се отразяват разтоварените в склада на Възлоlrсителя колиLlестl}il.
Всички допълнителIIи разноски на Изпълнителя по повод коригиране на коллlrlествата са ,]а

негова сметка.

l5l. При констатирани по време на визуалния входящ контрол

несъответствIIя D
качеството Възложителят връща на Изпълнителя некачествените изделия, като в lll]tleNloпредавателния протокол се описват оставащите в склада на Възлоllсителя колиtIества. I(al(T() it
количеството и причините за връщане на }Iекачествените изделия. Изпълrrителят е длъ)IiеIi в
срок до 5 дни от датата на съставяне на приемо- предавателния протокол да доставrI IIа
Възложителя изделия, заN{енящи върнатите му и отговарящи качествено и количествено [Ia
изискванията на Възлоrrсителя. При получаване на новите изделия отново се I-1звършва входrlщ
контрол по реда, описан по-горе. Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по поt]ол
замяната на некачествени изделия са за негова сметка.
lбl. При липса на несъответствия вследствие на проведения входящ контрол, за дата tlп
доставката се приема датата на подписване на двустранния приемо-предавателен про,tокол, без
забелеяtки. При констатирани несъответствия за дата на доставка се приема датата IIa прIIеI\,1опредавателния протокол, подписан от двете страни след доставка на изделия, отговарящlt tla
изt]tскванията на Възлоltсителя.
/7/. В срок до 5 дни, считано от датата на приемо-предавателния протоItол по т,6
Изпълнителят представя на Възложи,геля фактура - оригинал, съдържаща описанIlе tla
изделията, llolvlep на договора, единични цени, количества и обща стойност. Към фактурата се
прилага приемо - предавателния протокол по ал.6.
/8/. Във всички случаи на констатирано неточно изпълнение на задъJтженията по
договора, по отношение на качеството на изделията, включLIтелно по време на гарirнцlIоIIIItlя
срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дълхси неустойката по чл.2З, ал,2 от глава Х на Еастоящия договор.
Ч.

ЬРАНЦИЯ ЗАДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. Преди сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за доб;lо
изпълнение в една от формите определени в чл. 111 на ЗОП, в размер на . . . . . . . , / . . . , , , . . / лlз, .

.

представляващи 4 Оk от стойността на договора, закръглена до лев.
Чл.8. Гаранцията се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 (шестдесет) дttrt слел
датата на изтичане срока на договора съгласIlо чл. 2, след отправено писмено искане o,t,c,гI)altil
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до отговорника по договора, ако липсват основания за задържането от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕJIЯ на каквато и да е с}ма по нея.
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои предоставената гаранция в случаii" че
просрочи установените срокове за отстраняване на недостатъцIл с повече от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
(петнадесет)
15
дни, както и в случаите на лошо, частично и забавено излълнение на което lI дil
е задълх(еЕие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

VI. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

LIл. 1 0. Гаранционният срок на доставените изделия е... ..,.....,........
( не по-малко от 3 /три/ пtесеца от датата на доставка)
(словом:.......,....
.) месеца, считано от датата на доставка, удостоверено с
приемо-предавателния протокол по раздел lV от настоящия договор.
Чл. 11. Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са HoBll.
неупотребявани, произведени от висококачествени материали, отговарящи на изискванI-1ята на

стандартите за страната производител и отраслови нормали от дадена област, както Il ttlt
Iлзискванията от док}ментацията към обществената поръчка,
Чл. 12. Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са N,lLlналlI BсIIIII(II
етапи на заводски контрол на качеството при технологичния цикъл на производс1,вото иNl.
Чл. 13. Качеството на доставените изделия се удостоверява с изискуемите съглalсI.Iо
раздел IV,чл.6, ал.2 документи (Приемане на работите)
Чл. 14. Възложителят има право на рекламации за количествени несъответствия в
MoN,IeHTa на приемането на изделията.
Чл. 15. Възлоя(ителят има право на рекламации относно качествата на изделията по
вреп{е на гаранционния срок, като всички разходи, свързани с отстраняване на деt|lектлt са зzt
сметка tта Изпълнllтеля.
Чл. 16. При поява на дефекти по време на гаранционния срок, се назначава двустI]zltlна

J(()llIJcI]r. I(()JI,I,o пзгоl,вя KoHcTaTlIBeII IIl)oT(lI(oл l] се IIроlIзtI:]сJI за II|)lIIIllIlII1,e. IlOl](),ilI]_iIIl
ll 1]I]IloBtloc,I-Ia за FIанесенII,ге IJleTrL Ако в 1,1)IiJtIlcBcII cl]oK (),I .цzr,|,аI,а IIа чвсл()\IrRilIlс.
] [зt1,1,.,llllt tclllt t не Ilзпрати свой представrlтел за \/tIac,IIie ]] l(oN,lllc]IJlTa. I]tзlltl;Ittt,lс,llяt call
с,,с,IаIJя II l]0IOtti,lltit lt Tt,lti е задъJl)ItI]телеII зil страIIIIте. llptl ItrrtllltrBI(a H:l Ii,Jлс,,IIIяlt]
I,i]l]aIItll]oIIlIIIлT cI]OI( IIе-tc.lc за Bl)eiueT(,) lla отст}]аIIявilIIс lIar дс(lск,га,
Il1lIl залrяttа IIа IIекачествеlIи пзделI.1я с [IoBIi гараII[(lIоIIIlllя,I c]]OI( IIll дос,l,авеl I l]-l с
]Iз,|lс"II}iя ,]]ilIlOtlBa1 ла геtIе от лlтгата на дос,гавI(атаl l,Tпl. Bctt.tlcIt разхолII IIо ()lс]]lаIIяt]аIiс II1l
lIcjK)c,гalLIt}1,1,e I{a IlзJ.lел Iля"I,а. BI{JIIoal}I,[,eJII]o тl)аIIспоl]тIIlrге ]]азхолI]. са ,ца cj\Ic,tI(a Ilil

.llC(l)cIi,[lrtc

l,[зп,t,л

I

ltlr,еля,

LI:l, 17. J,Iзltе.гltlята да бъдат доставяIIи в стаIIдаl]тна опаковl(а Ila]. пl]оlIзво/llI,IеJIrI_
сьtlбllазеrtа с особеностите на стоката, TaI(a че да я прелIIазва о,г }IcxaIIIItIlIII lloBl)eJl]I.
ol],t]|lжIlJI I]atI]e, (Dlлзическ!1 !IлlI хиNIлILlескlт въздействllя по BpeI\,1e IIа Tl]aI IcI ol),l ir. l o]]ill)cIIcl(l.
I

съхраненI-iето и]\,t.
LLq. 18. Всяка доставка да бъде прлIдружсна cr,c cпeltlt(llIKaцtlJl I.I BcIliIl(II опIIсаIIII I]
1lаз_l1с.,t IV-. чл. 6- а,п.2 от IIастоящIIя договор,|,lоl(уN{еtI,J,It,
L[lr. 19, 1,1зпълнителя,г Hoc1.I отгоRорlIост за повl)еди по Bl)ej\4e IIа Tl]aIIcIIo]]l а. д,ьJIжatшIl се
Ila IlcI](ulxo/lrlпlil опаI(овка tlJIи опаI(оване с tleкatlecTl]eltI.I NIIIгсрIIаJIи, В с'll1,чаii IIа пol]tlle,lllI Il()
Bllci\Ic Ila 1,l)aI Ic] op,l,a и разтоварваItсто! дъл)I(апIIi се }Ia JIOпlzl IIJIII ]IeKat]cc IBeilIzl опаI(оI]I{а.
I,Iзltь,lltlllrс,,lIя,г е ллъ}I(ен ла I],ьзс,гановлI Iцетите зtl cBorl cN{eTl(a.
]]iIз l oI}a])BaI]eTo rl

I

vIlI. прАвА и зАд],JDкЕни'I нА Iл:]пълнI,1l,Елrl
l1Зll'ЬJlLlИТЕЛЯТ lтпrа rrpaBo:
flit tltlл1 чrt yI,ot]oI]eIloTо възIIац]а)I(.,(еIIl]е lIpll усj]оt}ияlir lI в clloI(()Bс,Ic.

Llл. 20, i 1/.

.
.
.

IIастояlцltя догово1]:
/[а ltcIta от Възлоllсрtтеля необхолltллото съдеl:iсr,тзttе за осъlllсс,I,I]я

I]al

I

Ic IIа

JI()c()LIeJlJl

|]

пl)с.I(]\IL.га ]Iil

.,K)I ()в()ра:

lIa tlclta о'l

I]ъзлсrlItI.tте_пя пpIie]\,laIle

подIIIIсване на прllел,Iо-предаватеJIнtIя
l2l. I'IЗП'ЬЛFIИ'ГЕJIЯ]' е длълtеlI:

. !а

Ila Jiocl,aBetIlrIe llзлслIlя IIl]e,IlIIcl, IIit

,:lt)ltrll()I)a с
протоI(ол по чл.6. a'lt,2 от IIасlоr]tц]IJI ]]oIoBol)

поръчI(ага качсствено l] съответствIIе с lредло)I(еrIоl,сr в o(lc1lla,la ltr.
о lI в Tcxltl.Iчecl(oTo пре,/tлоItеIIIlс - ПрrtлоrtсеrtlIс .},lл2л кirето е IIеl]азilе,JIIIа t]ac l
() г IIас,I-ояlllлIя договор;
,IJa уведопIи Възлоrклtr,еля 1 деlI пllелrt гоl,оl]IIост зil достаI]I(il:
/[а l l1le2lc-t,al]l I llсобходIIп{ите локупlентlI IIl]lI достаI}ка lIзIJскваII1.I в llаздсJI IV. ,l';r.(l. a';l ]
о I I]ac t()rtlцI.Iя договор:
/[а -l1tlcTaBtt lIзiIе,]ltlr],га в склад на Вr,зltоlItltте.ltя в cl]oI(a. yIIo]\1cIIitT tз l'irлдс,т lI. ,rlr, 2. ал, _]
lтlзlтт,лrt1,I

I

BI(]l IOLI1.II'e-IlIl

.
.
.
.

о,] ,rtoI OBol]a:

Il1lII tcoHcTaTиpaIle яа I{едостагъtlи IIо lIзделlIята. се задт,,п)каI]а да oTc1l)ilIIяBzl c,bII(Il,]c I]
,ц()I,о BOl)e tI lil,e ср()кове. ЗаJ(ъ.ltlttава се съlIlо ,ll|1 заплапlа Л'ЬJl)I(III\,I}I1.е tta tlcItollattllIc I)аз.rLсrt

Х l)l

IIilсIllяIIIILI JoloBO11 He)cl(,йKlt:

'

l Iplr ltoKybleH'l'llpalleTo на сделкtlте /draK,tуlэ1.11;aHeTo/
З/1/lС п чл,4 от закона з.l счсl ов()lIството.

Ll,ц.

2l. l1l, ВЪЗЛО)IйТЕj]Я'Г лtпlа гtравсl:
,(а lrЗlrСква от Изпълнlrгеля да достаt]lл в срок rI без отltлолlеttltrl

.

.

сгtttзва tlзtlcl(l]ilIIlIяl ll ttll

.l,rt.

l l З tl

l

Ix. пlцвл и зАдължЕния IlA IiъзложлII,Елrl

o,I, lloI,0I]ol]etI() l()

съгласно Texпlt.IecKaTa сгtеrtrIфItttация tla общесL,веttата поl]ы{ка II
'I'cxlt rI.tccttaTa о(lерта
lla l{зпълIlllтсля (ПрIл-потtснlrя ]',lq l и N!r2 K-ьNI tlilс,гоящIL логовоl)):
ОКаЗВа
текущ
конт}]оJI
пр1I изпълнеIIие IIа договора. Уlсitзаttltrtта ttit L]ъзлоilсtt,l с,rtя в
Дlа
'I'oBa
ItзlIьJпIеIIие IIа
Nty право]\{ощпе са задължIiтелни за Изпъ,ltt l lt,гсJIя, .IK)I(O,]II(OTO ,IезII
ylill,]aIIItя Ile llзJI}-Iзат лIзвъrr рап.ttсlLге IIа договораi
./{а lI1laBrr /прсдявява/ peKJIa]vlaцlltl пl]LI установяваlIе IIа IIeкatlccTBeTra 1lабсrr а. I((]r1,1о IIс с l]
cl,oTBeTcTBIle с ,l,exlllltlecкaTa clleIllrt]lllKaцIIя II с TcxIIIItlecI(()lO пl]е.Il,] On(c Il lI с ]]il
I(atIec'I']]O, tlЗДеJIlIята,

.

11а

I

Изпълнителя;
не приеме I]зделията, в случай, че има забележки;
изисква евеIIтуалпо дължимите от Изпълнителя неустойки.
ttзttсквсl оlп Изпъ,,tлttпllе:tя а0 ск.пю,ltl tt da lry преdсmавu dozoBopu зсt пtх)tlзllъlltеl ttte с,
посо{lелl ltпlе в оферпlоm1 -|ry поdчзп1,:чlчпlе.цLl
/2/. ВЪЗЛоЖИТЕЛЯТ е длъlttен:
. !а заплати на Изпълнителя възнагрФt(дение в размер, при условия и в срокове съглilсll()
настоящия договор;
. Да приеN,Iе доставката и да подпише приемо-предавателен протокоJt! ако изделl]ятzt
отговарят на спецификацииIлте от Прилохtения }19l, Л92 и техническите изискванl]Jl llil
Възложителя и са представени всички придружителни документи;
. !а оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на,гози /(оговtl1l.
включителtlо I] за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на flоговtll]а.
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това:

. Да
. !а
. !а

Чл.

-

х. отговорност

22.11,1.

В случай, че Изпълнителят IIе успее да изпълни всиrIки Iiли IIяliоя

tl,г

доставките в сроковете и/или с Ka.lecTBoTo, определени в договора, Възлоrrtlrтелят, запlзваiiltll
правото си за съдебтrи претенции, удържа изчислеIIата сума на неустойкrга от посlIе.tIваIIк)
лължимо плащане или от гаранцията по !оговора_
l2l, При неточно изпълне}lие в качествено и/или коли,rествено отношение IlзпълнLlтелrlт
дължи неустойка в размер на 30% от стойността на договора за всеки ycTaHoBeII случаii tta
HeTorIHo изпълнение. При трети установен такъв случай, Възлоrкителят има право да ),cl]oli
цялата гаранция за изпълнепие по Раздел VI от настоящия договор.
lЗl. При забава на Изпълнителя в изпълнението на задълженията N,lу по нас,гояtцl]rl
договор, след уговорените в чл,2, ал.3 срокове, и при забава за изпълнение на задълженllята за
отстраняване на констатирани несъответствия и недостатъци по реда Глава VII от настояrцLlя
договор, Изпълнителят дълхси неустоЙка в размер на З%о на ден върхry стоЙrtостта на договоl]а.
за срока на забавата, но не повече от 15% от тази стойност.
l4l При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят лъл;tсtt
неустойка в размер на 400% от стойността на договора.
Дко забавата в изпълнение на посочените по - горе задълхtения надхвърли 5 (пет) каrлеtrда1lllIr
дни, се сtIита че е налице пълно неизпълнение по договора.
/5/. Възложителят дъл)Itи на Изпълнителя неустойка в размер tta 0,1 0%, B1,1rx,\
(И)
о,t
неиздължената сума на деrI при забава на плащания по договора, но не повече от 5
стойността на забавената сума.
/6/. Първите l5 дни от забавата на Възлоrкителя са ненаказуеми.
l]l. Извън предвидените ttеустойки изправната cTpalta има право да претенлllрir
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. в резултат на неизпълненIIето IIлIt
r

забавата в изпълfl еIIието,

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 23. Настоящият договор се прекратява:
/1/. С изтичане на срока по чл,2, ал.2 от договора или с достигане на предвидената t]
.Iл.З, ал.1, стойност.
/2/. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма,
/3/. Едностранно и без предизвестие от страна на Възлотtителя при условllята Il по pelta
на чл, 1 18 от Закона за обществеrrите поръчки;
/4/. Възлотtителят може да прекраrи изцяло илtл r]астично договора без пlэелltзtlес,l,пе.
когато Изпълнителят:
_ забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повеLIе Ol, 1()
каленларни дни:
- не отстрани в уговорените срокове констатирани недостатъци,
- не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
- бъле обявен в Ilесъстоятелност или когато е в производство по IIесъстоятелllос,I, IlJIlt

ликвидация.
/5/. Възлоlttителят може да се откarке едностранно от договора и да го прекратll Il без lla е
налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи l0 /десе,г/
дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възлоltсителят преItl)а,гrlва
договора без дълrrtими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълlJtl,],еJI}Iat
обосновка.
lбl, При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възлоrrtителят иNIа прztво да
задържи останалите плащания до уточняването по разпlер на всички неустоitки. рilзходI.i li
щети, които ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, ВъзлоlI(итеJIJl,г c.]le.rtliil
да заплати на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от дъл)Itип,{ите плllщllllllя
бъдат приспаднати горепосочеIJите неустойки, разходи. суми и щети,

хII. ФОРСМАЖОР

Чл. 24. Страните по настоящия договор не дължат обезщетелIие за претъl]пени вре:lи lI
загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила,
Чл. 25. В случай че страната! която е следвало да изпълни свое задъл)I(енlле по договорir.
е била в забава, тя не Mo)Ite да се позовава на непреодолима сила.
LIл. 26, Страната, засегната от непреодолима сила) е длъжна да предприе\.tе Bclltll(rl
действия

с грижата

на добър

стопанин!

за да намали

до минимум

понесените

вреди

и загубll.

както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъrIваIIето

ll{l

llепреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това
Чл. 27. Щокато трае непреодолиNIата сила, изпълнението на задъл)Itенията }Ia всяк21 от
страните и на свързаните с тях насрещни задължения се спира.
вре.]1II.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл, 28. !оговорът влиза в сила от MoMeIlTa на подписването му от двете cTpaHIi.
Чл, 29. Изменение на склrочен договор за обществена порЪчка се допуска при )/словlIrI,1,1
на чл. 1 16 от Закона за обществените поръчки.
Чл, 30. За неуредените в договора въпроси, се прилагат разпоредбите на дегiстващотtl в
страната заItонодателство.
Чл, 31. Евентуални разногласия по този договор се решават от страните чрез преговоl)ll.
а при непостигаItе на съгласие - на основание чл.1|7 , ал.2 от ГПК страните се споразр{яват. чс

същите Ilодлежат на разглеждане от компетентния съд по
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

местоседалIлlцето tla

договоlэите и Закона за обществените поръчки.

ОТГОВОРНИКа На

ДО

ГОВОl]З-]УД@З4Ц ЦQ:ДQД&

Прилоrкения:
Прилоrкение No 1: Техническа спецификация от документацията.
Прилоrкение Ns 2: Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника.
Прилоrкение No 3: Щеново предложение на участнлIка.

Отговорник по договор от clpaнa на Възло)кителя: ...................

orlоворникПодоГоВорo'lсТраНанаИзпьлнителя'
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

l

Янилин Павлов /

","""

ИNlе. 4)аNtилия.

й,;. ,i,",;;

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

;,,;.

длъrilюсl

,,

:;;

;.

8.УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА LIРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА И ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ,
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
НлстоящлIте указанrlя са валIlднIl п се прrIлагат за подготовката на офертlr прrt Rъзлагilllс
на общественлr порыIкIl - открита процедура п публrt.lно с,ьстезаIIIIе
1.

Обпlп условия oTIlocIIo въ]лагането lla поръчката

1 ,1 . Възлолtителят предоставя Itеограничен, пълен. безплатен и пряк достъп чрез елеI(,l,роннIl
средства до документацията за обществената поръчI(а от датата на:
- публикуване на обявлението в,.Официален вестIIик'' на Европейския съюз пр}I отItрита
lrроцедура;
- публикуваве на обявлението в Регистьра на обществените поръчки ttри публичtло
състезание.
I{ялата документация се публикува в профила на купувача] в електронната преписка на
конкретната пор,ьчка,
1,2, Когато технrIческата специФикация е с голям обем и съдъряса конструктивI]а
док!ъlентация, черте)ItIt, проеI(Tи или дl]уги документи, свързани с изпълненрlе,t,о на llopъ(ll(ltTll.
същата се гrублlткува в про(lила на купувача, в електронната преписка на процедураtа. раздеJt
,iГехни.rеска спецификация".
1.3. ВсяI<а процедура получава уникален референтен номер, IIод който пtолtе да бъде IraMepeHa
ll проdr ила на купувltча.
1.4. Всеки участник \,tоже да отправи I1исмено искане за разяснение във връзка с обявенlrте
усJIовия! в cpoltoBeTe посочени в ЗОП. Искането за разяснение се изпраща на посочен!lя в
обявлението/решIенIJето факс, поlца, куриер,.lично IlлIl по e-mail. Когато искането е
направено по e-mail, същото следва да е подписано и подпечатано от п редставляr]ащия
дружеството.
1.5. В електронната преписка на поръчката, в профила на купувача, се публlлItуват пIлсменtI
разяснения по )/словията на обществената поръчка. Разяснението не се изгlраща отделrtо на

КОНКРеТНИЯ УЧаСТНIiК! ОТПРаВИЛ ИСКаНеТО За РаЗЯСНеНl:1е,

1.6. Искане за разяснение постъпило след сроковете, посочени по-дол)i не се разгле)кла:
- при открита процедура - пицата могат да искат разяснение в сроковете по чrL 3 3, ал. 1 от ЗОП.
- при публично състезания - лицата могат да искат разяснение в сроковете по чл. 1 80. ал. 1 or

зоп,

1,7, ,Що изтичане на срока за подаване на оферти всеI(и уrIастник може да о,г,геглtI, npoп,Iellll

1.I

jlll

допълни офертата си.

2. Подаване на офертп
2.1. О(lертите се подават в управленIлето на дружеството, гр. Гълъбово 6280, обл. Стара Заго1-1а.
Извън града, Административна сграда на.,Брикел" ЕА!, отдел ,,Търговски", при спазвitне lIa
пропускателния режим на възJ]ожителя.
2.2. O(lepTa, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възлоrrсlrтеля. I-Iе се
приема и оферта в опаковка, незапечатана или с нарушена цялост, Такава o(lepTa се връщil lia

участника.
2.З. Когато към N,IoMeHTa на изтIIчане Tra крайнttя срок за пalлучаване на оферти пред място,го"
определено за тяхIlото подавапе, все още има чакащи лица. те се включват в списък, KoI"lTo с(,
подписва от представител на възло)Iiителя (завех(дащ регистратура) и от присъстващIiте лица,
Офертите на лицата от списъка се заве}кдат в регистъра, като не се допуска приеN{апе IIII
оферти от лича, ](оито не са вI(лючени в списъка. Получените оферти за участие се предават tla
председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва о,г
предаващото лице и от председателя на комисията
2,4, l[окlментите. свързани с участието в процедурата (офертата). се представят от yttzlcTllI-]KtI
или от упълномоl]1ен от него представител - Jtично или чрез поще}Iска или друга куриерска
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя ]]

обявлението.

слуlrtба,

куриерскz1
разходlI,ге
ноо yuuarr"nы I]зпраща офертата чрез препоръчана поlца или
в
офертата
на
или неполучаване
ao ann"rnu,ru yuu"rnunu. Риспа о' загубваriе на офертата

c|l

на участнI-Iка,
указания срок и час е за сметка
с
каквото и да е съдействие за пристигането на о(lертата tta
анг31кира
се
-възлоrкителят не
чказаItия адрес и час.
върху която се посоlIват:
),5. Допрraпrrте се представят в запечатана непрозрачна опаковка,
в обединението когато е пl]1,1ло)l(tlNIо:
- наименование на участItика, включително участниците
(laKc и електронеп адрес;
- адрес за кореспонденция, гелефоll и по възмо}кност с приложимо и обособениr,е
- наименование IIа поръчкаl,а, рферентен ноп,Iер, а когато
позt]ции, за които се лодават докуI\fенти,ге,
и уаIастникът подава o{lepTa за
2,6. Когато поръчката е р*дaпaпо на обособени позиции,
за съо,гве,l,FI1,1,1е
lloBetle от едIIа позицliя, се llодава една опаковка, съдържаша документ}Iте
позиции,
отделно от доку\{ентлlте ]]
2.7. ltогато се представят MocTpl,l, които трябва да са опаковани
кой ги представя, IlallNleнoBzllJtie II
опаковката, те се обозначават по начин, от който да е видно
а когато е прило}киN{о и за коя обособена позItlIия се
референтен номер на процедурата,
отнасят.
номер на офертата, като в регl]сl,ъра rla
2.8. опаковките с мострllте получават същия входящ
орепIу входящия [IoNlep се
възложителя и на докуN{ента, издаден l'a притlосителя nu ",1r"p,ruiu
оr,белязва ..мостра".

з. Изисквания къiu участ}ll]цl,r,ге прrt подготовка на оферта
с длъжни да спазват изискванtIята на
з.1 . При подготовка на офертата участниците

ВъзЛо)Iм'Геля'дu..пр'д"р*-,о"попuппобявеитеотВъзлоlкителяУсЛоВия,образцl,ти

профила lta куIIувача,
указапия, публикувани в
j.2. Baan" участник има право да представи само една оферта,
от
з.з. Офертата се Ilзготвя на български ези на
ел,
цеI]овата оферта пrоже да бъ
, ако N{o,l(e
"rano*uian",
3,zl. itлон на чуждестраI{но лIлце може да е сам
съгласно
сключва договори
саN{остоятелно да подава оферта за участие или да
заI(онодателството на държавата, в която е установен,
той следва да представrr в
З,5. КогатО ytIacTHI,тK в обществената поръчка е обединение,
о(lертатасикопиенаДок)менТ,съГЛасноизискВанияТанат'4'1.ЗотнастояrциТеуказаIll1я.

еп

З.6'УчастнициТеМогаТзаконкреТllаТапоръчкаДасеПоЗоваВатнакапациl.еТанаТ]]еТliЛllllа.
на критериите, свързаl]rI с
пезавислIмо от правната връзка между,tях, по отllошение
способности и проdlесиоItална
I-1коноNп-iческото и финансово състоянLIеl техническите
,lл,65 от ЗоП,
комгIетентнос! при спазване на изискванията на
трети ллrца, Toli трябва да l\{оже да докz])liе,
3,7. liогато учас1,нLlкът се позовава на капацитета на
като представи докумеI{ти за поетIi,l,е
че lце разполага с техните ресурси за срока на договора,

третите л!lца задължения.
критерии за подбор, за локазването на
],8. Tparura лица трябва да отговарят на съответI{ите
не са налице основа}lията за
които участникът се позовава }Ia техния капацитет и за тях да
твената поръчка
6
нtIтели, същи,fе
j
е llосочил в o(lepTaTa си, че ще използва подизпъ
за поетIlте
азателство
g
изисквания'га на чл,66 от Зоп и да представят до

o,1

от подизпълнителите задължения,

3'10.ПоДизпълнитеЛиТетрябвадаотговарятнасЪоТВетни'r'екриТериизаподборсъобразно
за
влlда и дела на поръчкаT,а!

който ще изпълняват

и за тях да не са наJIице основания

отстраняване от процедурата,
оферта, не може да подаде самостоятелно o(lepтir
3.1 1. Участник в обединеrrие, което е подало
в същаIа поръчка,
ипи да участва в друго обединение, подало оферта
в офертата на друг участIllll(,
З.l2. Jlице, което е далО съгласI]е и фигурира като подизпълнител
не \,Iоже да представя самостоятелtла оферта,

З.lЗ.СвързанrrлицанепlогатдабъдатсаNIосl'ояТеЛIlиуЧас'гнициВеДнаиС,ЬЩопор.t,llКД.

Съгласнtl ý 2, т.45 от!Р наЗОП (свързани лица) сатези по смисъла на ý 1, т.lЗ и 14 от
допълнителtlите разпоредби на Закона за лубличното предлагане на ценни кни]ка.
З.14. Количеството, вида, качеството и функционалните характеристики на предложените
дейности (СМР, услуга или доставка) трябва да отговарят напълно на изискван1.Iята на
Техни.lесrсите спецификации и условията за изпълнеIIие на поръчката,
З,15. Вариантност на о(lертите се разрешава само ако това е изрично позволено в обявлението
и документацията.
3.16. Участниците трябва да представят оферта за целия обем Ila обществената поръ.lка. .r\tio tз
обявление,го изрично е посочено, че участниците могат да подадат оферта за една, няI(олко ll]]lI
всички обособени позиции, то офертата задължително трябва да включва пълн}Iя обепл по
tlредложените от него обособени позиllии, Предлотtения за част от обществеttата порыlкal IlлlI
част от съответната обособена позиция (група) не се разглех(дат ll учзa,r,п",a,,,a прелс,I,аl]l])I
такава оферта се отстранява.

съдържанието на докуNrентIlтс в опаковкатrl
ПрrI oTKpIlTa процедура и пуб.пlrчно състезанlIе опаковката включRа:
.1.1. floKyMeHTtl за доказване Hil л|lчно състоянпе п съответствпе с KpllTepllllTe зir подбор,
вt(лIочIt,гелtIо доt(ументи,ге по чll.З9, aLr.2 от ППЗОП, както следва:
4. 1 . 1 . Единен европеliски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участни ка в
4. Изисlсванлlя къNr

'.-'

съотве],ствие с изискванията на закона и условията па възложителя.
'k Когато участниI(ът е обединеrrие, което не е Iоридическо личе, ЕЕ,ЩОП се представя за Bcel(ll
от участниците в обединението.
** Когато
участникът използва подизпълнител, ЕЕ!ОП представя и всеки лодI.1зllълltи,tеjl:
*** Когато
се позовава на капацитета на трети лIiца, третото лице представя

ЕЕдоп.

участникът

4,1 .2. ,Щоttументи за доказване на предприетите мерки за надеждност, Itогато е приложIIпIо.
Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от l]ОП, иL{а право да представll
доказателства!

че е предприел

мерки!

които гарантираг

неговата

належдносl,

выlрекll

налиаIието tla съответното основание за отстраняване. !оказването е по реда на чл.56 от З()П,
4.1.З. ,Щокументиr,е по чл,37, ал,4 от Правlтлника за прилагане на ЗОП, когато е прило)I(llN,Iо.
Когато участнлtк в обществената поръчка е обединеrrие, той следва да представи в o(lepTaTa ctl
копие на докумелtт, от който е видIiо правttото основание за създаване на обедиIlеtIието. Kzlкl,o tl
следната информIация:
- правата ll задълженията на участниците в обединеtлието;
- разпределеrIието на отговорността N,Iех(лу членовете на обединението;
- дейностпте, които ще IJзпълнява всеки член на обединенrIето;
- да бъде определен партньор. който представлява обединенllето;
- да бъде уговорена солидарна отговорност tIa всички члеI{ове t.ra обедиrrението.

*Когато процедурата е
разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се
комплектуват отделни документи по т.4,1. и се поставят в опаковката.
** В случай. че в обявлението на основание чл.47, ал.10 от ППЗОП възложителят допуска
възмо]кността за участие в поръ.Iката да бъде riредставен един ЕЕДОП, незавLIсиNIо о,t,броя
позициите, за които участникът подава оферта, се подава един ЕЕДОП.

tta,t

ТехнItческо предложсIIпс:
4,2,l ,Предлолсение за изпълнение на поръчката в съответств}те с техническите спецlrl|lи ttацlttt lt
изискваtIията на възложителя по приложен образец
4.2,2. !окумент за упълномощаване} когато лицето] което подава оферr,ага, не е законнIIJI,I,
tIредставI.rтел IIа участника - оригинал или заверено от участника копие.
4.2.3. !екларация по чл.39, ал.3, т,1 буква,,д" от Правилнltка за прилагапе на ЗОП, .te rtptr
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки. опазваIIе llil
ОКОЛНаТа СРеДа, ЗаКРИЛа На ЗаеТОСТТа Ii УСЛОВИЯТа На ТРУД - ПРLl ПОР1llПill З0 Yc,ll))?|l ll
с пlро tt пl е.|с, пl в 0,
0 пр l o Jtce l I о бра з е 1,
4.2,4, Мос,грri, опI4саllие и/иллr сlrимки на cToKItTe, които rце се досl,авят, I(огатотова е
,1.2.

11

L ; t

t

LIзисквано от възложителя в обявлението.
4.2.5. .Щруга информация и/или докумен,rи, изисквани от възложителя в докуNIентацItята Il
описани като приложения в образеца на техниtIеското предложеtIие.
ХКогато процедурата е
разделена на обособени позицtI!I, за всяка обособена поз1lцllя се
коN{плектува отделно техническо предло)t(ение, което се поставя в опаковката.
4.3. Запечатан непрозрачен плtlк с надппс ,,Предлагаrrrl ценовlr lrараме,грп":
4.З.1. Пликът с надпис ,,Предлаганlл ценови параметри" трябва да съдържа ценово
llредло)I(ение, съдържащо Ilредложението на участника относно целIата за прлIдобlлвалIе, tr
предложеIIията по другI-r показатели с парично израхtенllе - по приложеlI образец.
4.1,3,1,IJените следва да бълат определени до пъл}Iото изпълнение на поръаIката, в лева без

ддс,

4.1.З.2. В случай,.Iе бъде откри,t,о несъответствие меп(ду предложените единични ценtr tl обtttа
сгойнос1 поради догlусната техниt]еска грешка от страна на участника, комисIiята клас}Iра
o(repTaTa на база llредлоlItените по-ItискI,l ценll, Участникътl определен за изпълнLlтел е длъжеII
_lil предстirви на вьзлоr(игеJlя. ново ценово предло)l(еllие. сьоlветс,lващо на cloitHocTTa.
изчислена от ItоN{исията! като се коригира само сгрешената единична цена Iлли обща cToitlIocL
4.1,3,3, При липса на предложена цена на отделен артикул/номенклатура от предNlета IIа
llоръчката Iiли на отде,qна обособеtrа позиция, офертата се приема за непълна и уrIастнlIкът се
отстранява. Предлагането на цена 0 лв за конкретен артикlп/номtенклатура при налfitIие ItQ
обща цена, не се саIита за непълна оферта.
4.3.2. !руrа иrrформаtдия и/илrt доttцленти! изисквани от в,ьзложителя в док}т,IентацrIята l1
оl]IIсани като приJlо)IiенItя в образеца на ценово I]релложение.
4.3.3. I{erroBoTo предложение се поставя в отделен запе!Iатан нелрозрачен плLlк с надп}Iс
,,Предлагtlни ценови параNtетри", KoI"ITo съдържа ценовото предложение по т.4.3.1-4.З.2.
Върху плика се посочва:
. наименование на участниI(а
. наименование на позицията
'rКогаго процедурата е разделена на обособени позицIiи, за всяка обособена позIiIIия се
п1-}едставят отде]Iни пликове ,,ПредлаганIl цеIIови пapaNreTprr", KorrTo се поставят в
опаковкilта.
.1.4.Опис на представе}IIrтс доктментII.
Описват се вси!п(и докуп,tенти представени от yLIacTH!IKa в опаковкаIа с докуп{еIIти.
вклIочи,гелно представените п,lостри, ако иl\,1а такива.
*Когаго поръчката е
разделена на обособени позиции, за всяI(а обособена позиция се
предс lавя отfелен опис.
4,5. !оrtументите по т,4.1 lI т4.2. се комплектуватло начин, rtойто не позволява тяхIIото
разN,lестваЕIе, скреrtени неподвижно.

5.Провеждане на общес,гвенаl,а пор,ьчка.
5.1, Получените оферти се отварят на публично заседание, IIа което п,lогат да присъсl,ват
уtIастниците в процедурата иJlи техни упълномощени 11редставителI], както и представlIтели IIll
срелствата за N{асова информация.
5.2. Упълноп,тощеrIите прелставители представят на комисията копие на пълноN{ощIIото.
5.3. IIа всеки етап от процедурата комисията може при необходипlост да иска разясненIlя за
данн}I. заявени от участницlIте , иlили да проверява заrlвените данни, вклIочителrIо tIрез
I-1зискване на инфорtчIация от други органлI и лица.
5.З. 1 . Когато у(Iастник се позовава на капацитета на трети _rица, той трябва да Nlоже /Ii] Jlol(a)lie.
че ще разполага с техIIите pecypcl{, като лрелстави докумеllти за поетите от TpeTll лица

задъл)кен!Iя.
5.З.2. Комrисията има право да изl]ска от участника да представlr декларацLrя по чл. З и ч,п, 5. т.j
от Заrtон за икономическите и (lинансовите отlIошения с дружествата, регистрирани в
Iорисдикц!lи с пре(lеренциалеII даlIъчен реiliиNl, контролира1.1ите от тях лица и TexHIJTе

деЙствителни собственици,
5.3.З. Комисията може да изиска от участника да представи списък по чл.40, ал.1, т3 от
ПllЗОП - списък на други лица със стату1 който им позволява да влияя,г пряко върху
дейността на предприятието ло l{ачип, еквивалентен на този, валиден за представJIяваlцLгrе l"O
лица, членовете на управителните или надзорните органи - сбtlбоёен tпекспl
5.4. Комисията прилага чл.72 от ЗОП, когато установи, че предлох(ението на някой от
участниците, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите
участници. Член 72 се прилага само по отношение на предложения за цена или размер Hal
разходите, измерими в пари, т,е, тези, които се сълържат в плик кПредлагани ценов[l
параметр}I).
Получена,га обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно
обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участникът, При необходимост tlT
участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката молtе да rIe бъде
приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са
достатъчни, за да обосноват предлоп(ената цена или разходи.
5.5. ВъзлоlIсителят може да изисква от участниците по всяко време да представят BсIJaIKI-I иллI
част

от

док}ментитеJ

чрез

които

се

доказва

информацията,

посочена

в

ВЕ.ЩОП,

когато

това

необходlлпло за законосъобраното провеждане на процедурата,
5,5. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата
I{ачина l]a скJIючване на договора.
5.5.1 . ВъзлоlIсителят сItлючва с определения изпълнител

е

tI

писмен договор за обществена

поръчка, при услов}Iе, че при подписване на договора определеЕ}Iят изпълFIител извършI.I
действията по чл,l 12, ал,1 от ЗОП.
'l
5.5.2. Възлоllсителят не сключва договор при условията на чл, 1 2, ал.2 от ЗОП.
5,5,3. Възлоrкителят сI(лючва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решеIII1ето
за определяне на изпълнител lrли на определението, с което е допуснато предварително
изпъJIнеflие на това решение, но IIе преди изтичане на l4-дневен срок от уведомяването на
заI.Iнтересованите участници за репlението за определяне на изпълIIител.
5.5.4. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възлож!Iтелят
lIрекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник, За отказ се
llplleмa и неявяването на уговорената дата, освен ако е по обективни причини] за което
възложителят е уведомеII cBoeBl]eMeHHo.
5.6. Когато сключването на договора подлежи на разрешителен режиNI от страна Fla
принципала на дру}кеството, срокът за сключване на договора запоrIва да тече от датата на
писменото уведомяване на изпълнItтеля за получеltото разрешение.
5.7. В случай, че уLIастникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединелtltе Hzr
фиически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението !lзискваIlе заl
създаване

на юридическо

лице! договорът

се сключва

след представяне

на документI.Iте

по

чл.70 от Правилника за прилагане яа ЗОП,
6. .Щокупlенти прII ск"цIочване на договора:

6.1.

!окрrенти съгласно изискването

на чл. 58. ал. 1 от ЗОП, издадени от KoN,IIIeTeH,[eH oI)I,art.

за удостоверяване липсата на основания за отстраняване по чл. 54 от ЗОП;
Свидетелството за съдимост следва да е валидrIо към датаIа на сключване на договора.
останали документи следtsа да бъдат издадени до 60 календарни дни преди датата lla

вс1.1чI(Il

llолписване на договора. !окlп.tентите се представят в орLlгинал или нотариално завереlII.1
коп}Iя.

6.2. flокументи по чл.67, ал.6 от ЗОП за доказване съответствието с критериите за подбоlr на

възложителя,
6.3. Когато участникът !Iзползва подизпълнител и/илrr се позовава на капацитета на третII лLiцп.
док}uентLIте по T.6.1 и т,6,2 се представят и за тях.
6.4. Гаранция за изпълнение на договора. Гаранциl.tте се предоставят в една от следнItте
форми. по избор на участника:
6.4.1 . парlлчна супла;
6.4.2. бапкова гаранция;

6.4.З. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорItосттчt IIal
изпъJIнителя.
6.5. Когато гаранцията за изпълнение е пар}Iчна сума, тя се вIlася по сметка на възло}китеJlя.

посочена в обявлението.
6.6. Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция тя трябва да бъле безусловна,
неотN{енима и изискуеп,Iа при първо гIисN.rено поискване, в lcoeTo Възлотt}Iтелят заяви, ale
IIзпълнителят I,le е изпълнил задължение по договора за възлагане на общественаr,а поръчI(а.
Образецът е препоръчителен.
6.7. Когато гаранцията за изпълнение е застраховка тя трябва да е склIочена в полза на
възло)I(ителя, като застрахователната сул{а по нея е равна по размер на размера на дъл)ltl]l\{а,га
гаранция за изпълнение. Преди подписване на договора участникът, определен за rlзпълII1lтел.
представя застрахователната полица и общите условия на застрахователя за съlпасуване о1,
възложителя.
6.7.1 . Минимално съдържание на застрахователната полица, предоставена като га]]анцrtя зtl
изпълнение на договор:
6.7. 1.1. Застрахователно покритие: за целта на настоящия логовор застрахователят осrIгуl]ява
,,.,.,.,.....,,...спредN4ет...,,..,
застрахователнопокритиенавзеN{аниятапо.цоговорNs
ЗаСТРаХОВаНИ ПРИ УСЛОВИЯТа На НаСТОЯЩИЯ ЗаСТРаХОВаТеЛеН ДОГОВОР СРеЩУ ПОСОЧеНLtТе ЛО-ДОJl)'

рискове:

- пъл1.1о иJIи rIастично неизпълнеtlие на задължения съгласно

условияrа на сrtлю.rt,ниh догQt]ор;
6.7.1 ,2. Повод за прелявяване на претенции: пълIIо или частично неизпълнение на задъл)I(еl Il.irl
съгласно условията lla сключения договор;
6.7. l .З. Лирrити на отговорност:
- сумата по гаранцията за всяка една претенция;
- суп{ата по гара}Iцията за всички претенции през срока на застраховката.
6.8. !екларачия по чл.6, ал.2 от Закона за Iйерките срешlу изпирането на пари - попъJlва се llt)
l]редставеtIия образец към настоящите указания.
7. За всички неуредепи въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчIi1,1
Lr

Правилника за прIiлагането

N,Iy.

Образец на банкова гаранция

Изх, Nq ...,..

flo ,,Брлrкел'(

ЕА!

6280 гр. Гълъбово,
обл. Стара Загора
Извън града

БАНКОВА ГАРАНЦИJI
за изпълнение на договор за обществена поръчка
лъ.........

НИе,.,,......А! със

седалище:

,,. сме уведомени, че между ..Брикел,,Едщ, гр.
Гълъбово/Възлоlки,гелlлбенефициентнабанковатагаранция/и,.....,.......,..,,сьсседаJIrlще:
гр' Бургас, ..,,.....,...._..,...., /Изпълнl'tтел/,предстоLt Дi б.лa aппa.raн
flоговор За ВЪзJlаГане lla
общественапорт,чкаJrl!......,, с предмет: ,....,.....,.....
.., наричан по-нататы(

l]оговор/.
Във връзкаС гореизложенотО, ние, .....,,,,.... А! се задъллtаВаме безусловнО И неоТI\,IеНЯе]\f
О Да
Ви заплатим Всяка сУма или с).N{и не ПреВишаВаЩи общо BGN ................ /словоп,t:
лева/ при получаване на Вашето надлежно подписано и
подпечатано искане за плащане, деклариращо! че Изпълнителят не е изпълнLlл
частиаIно или
I{зцяло задълженията си по !оговора.
вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредн}Iчес1
вото lla
обслужващата Ви банка, потвърrrtдаваща, че положените от Вас подписи aо
uurarar1.rrr, ,, aa ,,u

лица!

които

Ви

обвързват

съгласно

закона.

Ilашият ангФкимент по гаранцията се наN{алява авl,омат}lчно със сумата на всяl(о
плаtIlttI{е.
извършено от нас по нея.
FIастоящата гаранция е валидна до
г. и изтича изцяло и авто]VатllчIIо, в случай че
до ........,,. часана....,......г
искането Ви. прелявено пр}I горепосочените
условия не е
постъпило в банка ...........,.,., на адрес
, . След тази доau uпaоrп,l","rтът Iltt се
обезсилва, IlеЗавИсип,tо дали оригиналът на настоящата банкова гаранция ни е
вьрна,]. I{лI1 IIе.
Банковата гаранция ]иоже да бъде освободена преди изтичане на валидността
й само след

връщаненаоригиналанасъщатавбанка.......,.........,наадрес....,....,........,...

