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1.

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА СИСТЕМА

1.1. Описание на стоките, които ще бъдат възложени чрез системата.

Квалификационната система се създава с цел да се извърши предварителен подбор Hlr
доставчици.
Предмет на квалификационната система за подбор на стопански субекти е доставка IIа
промIlшлена и енергетична арматура, необходими за правилната и нормална работа па
производствените съоръ}кения в,,Брикел" ЕА.Щ.

Предметът на системата

е

разделен на 2 (две) обособени позиции, както следва:

Обособена позиция Ns l -,,.Щоставка на арматура за вода и пара".
Обособена позиция М 2 -,,,Щоставка на арматура за химически вещества/запорна арматуРа/",

В приложената към документацията спецификация са посочени само изделията, които нrй-

често са заявявани за доставка в дружеството, Спецификацията има само информативен характер rl
не представлява пълно описание на всички видове изделия, които ще бъдат възлагани при
конкретна поръчка, обявена чрез настояцата система.
1.2,

Срок на действие на квалификационната система - 3 години.

Конкретните поръчки ще се възлагат за срока на действие на системата, който е три годинrI,
считано от датата на обявяване на квалификационната система.
1.3. Цел на квалификационната система - Осигуряване на количествата пролlllшленrr lI
евергетична армаryра. необходими за нормаrIния ремонтен и производствен цикъл на..Брикел"

ЕАд

Конкретните поръчки ще се възлагат чрез процедури на договаряне с предварителна
покана за участие, като изпълнител на договора це се избира според Икономически най-иЗгОдrrаТа
оферта по критерии, опредепени за всяка отделна обществена поръчка.

Възложителят

си

запазва правото

да възлага

доставките, включени

в

предмета на

квалификационната система, чрез използването и на други видове процедури, предвидеrtи в ЗОП.

Прогнозна стойност
Прогнозната стойност на поръчките /общо за целия период на действие на квалификациОнната
система/ е около 4 500 000 /четири милиона и петстотин хилядиl лв. без,Щ,ЩС.
1.4.

Тази стойност не е обвързваща за възложителя. Възложителят, в зависимост от KoHKpeTHIiTe c!I
нужди, ще обявява конкретни обществени поръчки.Честотата на поръчките ще се определя От
възникнаJIата необходимост за доставка на изделията към датата на стартиране на поръчката,

Прогнозните обеми на доставките, предмет на обществените поръчки, които ще се реализираt,t
в рамките на настоящата КС ще бъдат посочвани от възложителя в поканите за представяне на
оферти за. всяка конкретна поръчка. Възложителя си запазва правото да вклIочва HoBlI
номенклатури, както и да изключва такива от спецификациите.

Срокът за изпълнение на конкретЕа обществена поръчка се определя в поканата

за

представяне на оферти или за участие в преговори и в документацията към съответната поръчка,
възложена чрез настоящата квалификационна система.

1.5. Място на изпълнение и начин на доставка: при условие на доставка DDP,
производствена площадка на ,,Брикел" ЕД,Щ, гр. Гълъбово, в склад на дружеството или по
местонахо}кдение на съответния цех, за който се възлага доставката по конкретната обществена
поръчка.
1.6.

!руги изисквания:

оригинал, издадена съгласно чл.l ЗЗ
от З![С, двустранно подписан приемо - предавател протокол и след представяне на документttте,
изискуеми съгласно чл,66, ы1.4-7 от ЗОП, при Еаличието на сключени договори с подизпълнител ll.
Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ,
- Начин на плащане: до 45 дни след издаване на фактl,ра

-
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2.

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТА НА СИСТЕМАТА:

Обособена позиция Nэ 1 - ,r.Щоставка на арматура за вода и пара".
тип
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Стомана

до 550

Ръчно
Електро

Стомана

на фланци
на заварка

Ръчно

стомана

Ръчно
Електро

Стомана
чугун

На фланци

|6

Що220

Стомана
чугун

На фланци

!о

450

стомана

На фланци

6

До 90

10,
16,

8-

!о

250
15

Обратен клапан

з00
20

Предпазни
вентили и
клапани

100

!о

пинч вентил

80

нивопоказатели
за котли

бз

!о

550

1016

!о

500

10-

бз

!о

180

Обособена позиция N9
а
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ръчно
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шибър

40_
200

Сферичен
кран
Обратен
клапан
Предпазни
вентили и
клапани

20-80
15 300

50-80

!о

40

до 400

Ръчно

.Що

40
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10- 16
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ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТА НА СИСТЕМАТА:
С)сновно изискване:

!ълготрайност и надежна безотказна работа. Приоритет имат промишлена и енергеточна
арматура от производители, притежаващи сертификат за Ka.lecтBo ISO 9000 и отговарят по качество
на техническите параметри и на стандартите на страната производител, като последните не могат
да бъдат по ниски от действащите стандарти.
1 . Промишлена и енергетична арматура се приема на партиди и се подлагат на контролни
изпитания за входящ контрол на качеството. Големината на партидата е в зависимост от
големината на единичната заавка на Възложителя.
2. Всяка партида трябва да се състои от една марка. Арматурата от една партида трябва да са от
един размер, с едно и също предназначение и от един и същи вид.
3. Арматурата да е със щемпелана маркировка показваща условен диаметър на отвора и условно
наJIягане на изделието, допълнително знаци за посоката на флуида, работната температура и др,
4. Съпроводителни документи - всяко изделие е длъжно дit се съпровожда от:
Сертификат удостоверяващ съответствието на изделието съгласно стандартите на
производител - БДС, ISO, DIN или ГОСТ като последните не могат да бъдат по ниски от
дейсващите в Р България държавни стандарти, който да съдържа: наименование на фирмата
доставчик, и нейното местонахождение, пасторт и с условн0 означение, размер ( условен диаметър
на отвора и условно напягане ) материали на основните детайли, технически характеристики и
марка на доставеното изделие) инструкция за монтаж, експ"lоатация и ремонт, заводски номер 1.I
дата на изработка.
Номер на партидата, тегло на партидата - нето и бруто, бройки и номер на стандартите на
страната производител, гаранционен срок.
5. Съхранение и транспорт:
промишлената и енергетичната арматура да е правилно съхранявана:
фабрична опаковка
надежно консервирани
Арматура с повредени фабрични опаковки не се приемат
6. Входящ контрол - проверява се визуално качественото състояние на работните и
присъединителните повърхнини на арматурата - да няма ксрозия, шупли пукнатини и откъртваltия
по работните, присъединителни и уплътнителни повърхнини на затварящия орган и седлото. За
откриване на невидими с невъоръжено око дефекти на високоотговорната арматура се подлага нil
дефектоскопия.
проверка за скрити дефекти при пробно налягане със задържане 3-5 минути. Изискваната плъ,гносl,
се постига с прилагане на норммни усилия от един човек - към маховика без използване на
спомагателни лостове за затягане за арматура до DN 100 mm, за по - голяма арматура се допуска
затварянето й от двама човека.
Проверява се плавния ход на подвижните части на арматурата при изпитанието на плътност,
като се правят две пълни отваряния и затваряния. ,Щетайлите с резба трябва свободно да се завиват
стегнато завиване при въртене на резбата не се допуска.
При възлагането на конкретна поръчка чрез системата възложителят има право да
отстранява .офертите на участниците, при които делът на изделията с произход от трети страни
надвишава 50 на сто от общата стойност на изделията включени в нея, съгласно чл.146 от ЗОП.
Отстраняване на офертите няма да се извършва и прилага ако има сключен договор меяtду ЕС илli
Република България и третата страна, който осигурява сравним и ефективен достъп на български
лица за участие в обществени поръчки в тази страна.
За всяка конкретна поръчка възложителят определя видовете изделия и тяхното количество.
необходими за доставка.

Изготвил:
Р-л отдел "Ремо

lинd

оддръжка":
Щаниел Стоянов/

ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ. КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ.
Заинтересованите лица подготвят и изпращат заявления за участие по реда, описан в
настоящите правила, с приложени всички изискуеми документи в съответствие с критериите за
подбор, посочени в обявлението за откриване на квалификационната система, публикувано на

3.

страницата на ДОП и в настоящата документация.Кандидатите попълват един Единен Европейскп
документ

3.1.

за обществени

поръчки

/ЕЕДОП/,

в който

посоT

ват

позициите,

за които

участват,

Условия за включване.
За включване в квалификационната система могат да кандидатстват всички лица

tIли

неперсонифицирани обединения, отговарящи на изискванията на възложителя за лично състояние
на кандидатите и на критетиите за подбор отнсящи се до технически и професионалнIл
способности.
Кандидатите могат да подават заявление за включване в системата за една, няколко и.r1и
всички обособени позиции от предмета на системата.
Заявлението за участие включва попълнен и подписан формуляр на ЕЕ,ЩОП и документи за
доказване на съответствието с поставените изисквания. Кандидатите попълват един ЕЕ!ОП
документ в който посочват позициите за които участват. Единен Европейски документ за
обществени поръчки /ЕЕДОП/ се попълва за кандидата в съответствие с изискванията на ЗОП и
критериите за участие на Възлоrкителя, а когато е приложимо ЕЕДОП се попълва за всеки от
участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице,
чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.
За воички неупоменати в настоящата документация случаи се прилагат разпоредбите на ЗОП и
Правилника за прилагането му,
З.2.

Квалификационни пзпсквания
Условията, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори

с

оглед на

тяхното квалифициране са посочени в обявлението и настоящата документация.
!окументите се представят и за подизпълнителите и трети лица ако има такива.
3.3.

Критерии за включване и за квалификация на стопанските субекти:

3.3.1.

Лично състояние на кандидатите.
3,3,1.1. Кандидат за участие в системата може да бъде всяко българско или чуп(дестранно

физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
3.3.1.2. Заинтересованите лица могат за целите на вписване в квалафикационна систе]uа да се
позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на
критериите, свързани с икономическото и финансовото състояЕие, професионалните и техническrI
способности, в случай, че възложителят е поставил такива.
3.3.1.3. За кандидатите не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП.

Кандидат, за когото са нмице основания по чл. 54, ал.1 от ЗОП, има право да представ1.1
доказателства, в съответствие с чл.56, ал.1, T,l, 2 и З от ЗОП, че е предприел мерки! които
гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване,
Тези мерки се описват в ЕЕДОП.
При подаване на зaU{вление за участие кандидатът декларира липсата на основания за отстраняване
по чл.54, ал.1 от ЗОП в единния европейски документ за обществени поръчка (ЕЕДОП).
Метод за доказване на съответствието на основание чл.67 ал.5 от ЗОП във връзка с чл,58 от ЗОГI
възложителят може да изиска от кalндидатите по всяко време да представят всички или част от
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за

законосъобразното провеждане на процедурата.
3.3.1.4. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата система на друх(ествата.
регистрирани в юрисдикции с преференциа.лен данъчен режим и на свързаните с тях лица,
включително и чрез гражданско друяtество/консорци},lи в което участва дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на

чл.4 от Закона за икономическите

и

финансовите отношения

с

дружества, регистрирани в
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З,З.2.1. tIрсз последl]tIте три год1.IrIIi. считано от даIатаl IIа подirваIIс IIа заяв,lтс}lttеiо.
I.,lil I а сjtедва да с tiзпълIlлLrl договорt{ задоставка Ila 1.IздслIIя- }IдеIlTtItIIItI t]JllI cxojlHtI с IIpeili\Ie]il

З.З.2.Теr
I(ilIl,|l]

IIlt с lIc

I

tr

c\Iill tl-

I(пI(-I

о следва:

- ()бособсrtа позlrцrlя Лл 1

rta:ttto I0 000 .пв, без fllC,
- Обосtlбсllа llозtrIlлlя Nq 2

..flocTaBKa Ila apNIaT,\,pa ,Ja t]o]ta и пiч)а' lIa обltlа с-гоiitttlст tlai'l-

..flосгавка на api\,la,r)lI)a,]a xlIN{ll.IecKI] BeulecTt]a /зirпо1-1tза а1-1пtа,1,1,1lа/" llir
обlпа cl,tliillclcT tl:tii-M:lrKo 10 000 ,цв, без ДДС.
l],t l.поlкlттслят ще пl]иемх като ..сходIIlI l{a предNIета IIа IIастояulаlа сtбttсобеltа по,]I]IIIIя
.]lосгавI(а на llacT lIлtI всI]чк1.I вtIдове изделлlя вкJIюченtI в преJINIета IIа IIозlIl(lIяl,а.
[I1ltt tto]aBarHе на заявлен1,1е за участие съответсгвIlе с критсрия за полбор се дек_[арrIра в
cдtlllclt свllоtIсйсl(и док),п{сIIт за общественlr поръчкrI (ЕЕДОП).
Il llего се прелоставя съответнаl,а инфоl]i\,аIlия. изIIскваIJа о г l]1,зо)(IIтс"пя. кalто сс попъ-lIва
- - cI IIIc ы(а IIа Iiзвърlхеплlтс доставки.
l\lJe t o,1l за доI(азваIlе Iia съотвстствисто - па осIловаIIис чл.67 ал,5 о,г З()П I]l)B I]I]-ьзItа с .l_rt,64 tll
З()l] Bt,l,,lollclt,t,ejIяг ]\,lo)I(e JIа riзIlска от кандI.1дат1l,ге по всяI(о Bl]cl\Ie jta IIl]е,rtсlавяг cI]I]cl,I( lI|]
.Li)cTaI]I(IITe. I(ollTO сА tl2lсII,гtI!IIIи или скоднl.i на I]pell]\Ie],a на сIIсге]\lаlаl с IlOc()tl]]llIIe Itlt cttliittclcTttTc.
,lltIlIIc, II получателLIте. придр),жен с доI(азателства за IlзвърIIсIlI,]l-с досl,авl(ll. I(огато това е
llсобхtli]llпtсl за заtссlнос,ьобразното проведане на пl]оцед},рата, В тозrI c-rlyllal:I се IIредс I,авя c]Llc,bк ll2l
IIзпъ.пIIсII1,1l,с iloc,laBKI,1. по прило)кен образец.,]аедно с доказате-iIства за I.I,]B,bpIIIeI lI{ I е ,ltoc,l авк tl.
З,З.2.2. Ин(lорNlац!tя за tIроI.IзводIrIеJIя,I нз и]деJtията. в cltr чаii че I(аIIлlIлitта Ilc с
п poI I-jв()!]1.IтL,л lIa cIOKtIle - гоii l1lябва,llа пре.цсrаRи l(оказаге]lсlво. чс с чп-ьJIlIоNIоuIсil пl]сдстilв}Iтсjl
lIa I] I]o I ]водI.Iтсля за терl]тоl]ията lra Р, Българrtя,
],].2, j. 14зделият,а ла са се1l,глt(llrlIиllани оl al(pejtиTtjl]aнll Jlи]lа зil I(0II ipo_II IIzt ](ilчсство-t(].
\ :lOcl,o веl]я ва Ullt съотl]стствllето llм с посоlIенrtте спецl,tt]lикацIIII I,LrllI станда]-)тlt. Пlltlll зBo.,ltT l е:tя t ll:t
с I()Kl l Ic .la I Iрt.lJlаrга сtIстеN,lи за управлен!iе на I(atIec,|,BO I,o TSO 900 I lt]I1l cl(B}IBil-1cIITIJo.
За ltttTcllccoBaItlITe .lttlL(at доказват съотвстствисто си с IIзlIсI(RаIIlIяга с IIl]e,llcI,at]rlHe Htl
cc1r-i]I(D]Il(il-гIl. lIз.цадсIIlI от акl]едптrlрани лllца- за коIrtро.п IIа I(atlecIBol(). 1,.rK)cIor]eprlBa]IlII
cL()Il]c]cIBtJetO на сгок1,1,1е със с,ьоlве,гнIl-ге cTlel llt (lлKal tи lI IIJIи с,] aH2(ztp,IlI.
jIttцc. ltoc,ro участва в обсдлтllсItлtс lIлI] с дало съг,r]асIIс да бълс подизпълнI.I-геJI на /,ll]\ I
l{il]I]l]],]t|ll. IIс }IOr(e да полава самостояте-(но заявлеIII,Iе за 1:qx",rr,". CBbp,зattrtTc л1,1tl:l Ilc i\Iогаrт .ца
б b.,la l carttlc гояl-еrlIIrI каIlдидатtI в едIlа lI същir процед),ра.
З._З.flрr,гlI дoIt},itIcIITII, ItoIiTo I(аIIдIIдатът прсдставя в ]аяв.qсIIIIсто cIr;
].].l . Заяв:rеrlпе за },чilс,гие по прrtлоп(ен образеIl.
]Ilt tlcttoBltll1.1c чrr.47. ал,l0 от llIlЗОГl. възло)I(}i геJIяl /lоп}скir пl]слставяIIе на едно.}аяIзjIенlIе
-]il \,(Ialc1IIc IIcзtrвllclIivO
дarллI каllд}Iдат],т },rlllcTвal зil сдIlit. Iiя](оJII(о }IлII BclIlIKlI обособеltlt IIO]IIulIII.
I(at t.lt t.цатl,т с д_пIrжсII да посочti в ЕЕДОП !I заявлеFIлIето за yllac,Itle обособс]Iиl,с позIлцIlli. за I(oItIo
lIcKa ла б,t,.]с вI(,IIочеtI в систеп{ата,
З.З.2. floltl,п,teHTlI зtl ,цок&зваtне на предприетлlте NIеI]I(}I зл Flдjtс)I(дIlост (лi()?чlпо е пpl1.1o )t(,lt.lll )_
З.З.З, ltrItl,п,reHTt,TTe по.tл,З7. ал.4 от ППЗОП (Koztпllo е t1l)1ll(Dl(ll1l() ),
З._З.4. /{еклараtlия ог I1о/ltlзl IъJIнителя. че е съгл2lсен да \,чalства в lI,зпъ.цIIеII}Iе,I,о l]a Ilоl)ьчкаlаt
I

)

(

|io,,lt

l

1

1()

е

l1

])

1!. l

o,)lc11.1 ! о ),

З.З.5. flокупrен T,}..t ,]а пое]l.t,I,е ог ,ll)e],Il JIиI_(а за_lъjI)I(енItя. в cllr.tatii. Lle ) llilc,гII1,1KlrI сс tIo,]oBi]Ba
Ila I(aIiaI(п IeTa на тl]ети ,rlлIца.
3.З.(l. !скларалlJя I]ъв вр,ьзка с чlt.lЗ5. alt.5 от ЗОП.
j.].7. Сrl1.1сък по чл.40. ап.1. т.З от lIIlЗОlI - списък IIа jll]},гI] JI1.1ца със сгаllт. lcoйtt,t ltlt
lIоlво,]ява ita влIляят I1L]rll(o въI]х) лсйlIоспа lla r]рс.LtIlрияl ltеl,о IlO I]aItlIII. cI(t]ll BfuIel ITe II Hil то,]II.
I]iijiпllcII la l l l]c]lcl-il вJI я l]al ttl,|,e 0,0 JIиI(а. rl]]eнoBeTe на управилнrIте rIлIl IIад,]оi]]lпIе opl a+lll (c,rioбoOatt
I

lltt,l;t'ltl)

3.3.8. Опис на докумеЕтите, съдържащи се в опаковката.

3.4. Периодично актуализиране на информацията

3.4.1. Кандидат, включен в квалификационната система, е длъжен всяка година да актуал!Iзира
информацията, представена при включването му в квалификационната система.
,Щопълнителните документи се представят както следва:
За първата година - в срок до 1 месец, от момента на изтичане на една година от датата на
решението за включване в системата;
За втората година - в срок до 1 месец, от момента на изтичане на две години от датата на
решението за включване в системата.
случай, че кандидатът се позовава на капацитета на трети лици или използва
З.4.2.
подизпълнтели, актуализирана информация се tIредставя и за тях.
З.4,3. Независимо от т.3.4.1, кандидатите са длъжни да уведомяват писмено Възложителя за всички
настъпили промени в заявените от тях обстоя tелства и данни до 5 дни след настъпването и\1.
З,4,4, За актуализиране на информацията по т.З.4.1 и 3.4.2 кандидатът представя ЕЕДОП,
3.4.5. Задължение за предаване на актуализирана информация имат всички участници, включени в
КС, без значение от датата на подаване на зzu{влението за участие, както и дали е бил изпълнител по
процедура на база КС.

.
.

В

4.

ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СИСТЕМАТА.

Възложителят има право да изключи кандидат от ква,тификационната система при нали!пtе
_ на едно от следните обстоятелства:
4.1. Кандидат, поканен да представи оферта за участие в настоящата система, не е подал оферти за
участие в повече от пет поръчки по системата, независимо последователно или не.
4.2. Констатирано е пълно или частично неизпълнение на договор за обществена поръчка, възложе}I
чрез поръчка по настоящата система, Частично неизпълнение е налице когато засяга повече от 50
на сто от стойността или обема на договора;
4.3. fiоговорът, сключен чрез поръчка по настоящата систе}{а, е прекратен по вина на изпълнителя,
4,4. Участникът, определен за изпълнител на поръчка по системата, откаже да сключи договор.
4.5. Кандидатът е престанал да отговаря на изискванията на възложителя, относно лично състоянLIе
и критерии за подбор.
4.6. Кандидат, включен в системата, не е актуализираrr информацията предоставена прI.1
включването му, по смисъла на т,3,4,3, от настоящата документация.
4.7. Кандидат, включен в системата, не е представил документи в изпълнение на T.3.4.1 и 3.4,2 от
настоящата документация.
4.8. Възложителят прекратява участието / изключва от квалификационната система, участници
които не отговарят на актумизираните критерии и правила за лодбор. когато такива са обявени.
_ след указания от Възлоrrtителя срок за представяне на LIсканите докaвателства.
Освен основанията за задължително отстраняване по чл,54 от ЗОП, Възложителят си запазва
правото при преценка да прилага и основанията за отстраняване по чл. 55 от ЗОП.
Възлоrrtителят с Решение изключва кандидата от квалификационната система. Решението се
мотивира.
Кандидат, изключен от системата на основание ,гочка 4.1-4.4, може да подаде oTIloBo
зfuIвление за включване, не по-рано от б месеца, считано от датата на решението за изключване,
Заявление за участие, подадено преди този срок, не се разглежда и се връща на кандидата.
Кандидат, изключен от системата на основание т.4.5 може да подаде отново заяв.[ение за
включване след отстраняване на несъответствията с изискванията на възложителя относно лично
състояние и ритерии за подбор.
Кандидат, изключен от системата на основание точка 4.6 и точка 4.7, може да подаде отново
заJIвление за включване веднага след актуализация на информацията или представяне на
изискуемите документи.
В изпълнение на чл.67, ап.6 от ЗОП, участникът определен за изпълнител на поръчка.
възложена чрез настоящата система, преди сключване на договор за обществена поръrIка представя
на Възложителя актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от
процедурата, както и съответствието постановените критерии за подбор.
5. Образец на заявление за участие в системата, други образци.

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в квалификационна система с предмет
,,

ДОСТАВКА НА ПРОМИШЛЕНА И ЕНЕРГЕТИЧНА АРМАТУРА"

,.ЩО:

- реф.NЪ

КС 08/2017г.

"БРИКЕЛ" ЕАД - гр. Гъльбово

........,.... - гр.
ОТ: .,.....,......,....
представлявано от , , , . . . . . . , , , . . . .

!лъжност

УВЛЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Заявяваме, че желаем да бъдем включени в обявената от Вас квалификационна система
/Halt-tteHoBaHue/

!екларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас
квалификационна система. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемамtе без
възражения.
.Щекларираме, че

сме запознати и приемаме условието на възложителя относно уведомяване за

разяснения към системата, а именно - всички разяснения на възложителя ще бъдат публикувани в
профила на купувача.
Като неразделна част от настоящото Заявление, прилагаме следните документIl:
. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
. ,Щокументи за доказване на предприетите мерки за надеждност (коеаmо е прrt.,tо,лtс,tлtо).
. ,Щокументите по чл.37, ал.4 от ППЗОП (коzаtпо е прtt.lоэrcttltо)
. .Щекларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката (Ktlzctпttl е

.

.
.

.
.
.

прttl oэtcltll

о)

.

,Щокументи за поетите от трети лица задължения, в случай. че участникът се позовава на
капацитета на трети лица.
,Щекларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3и чл. 5 от Закона за икономическите и
сРинансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференчиален данъrIен
рея(им, свързаните с тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие в

процедура за възлагане на обществена поръчка.
Списък по чл.40, ал.1, т.З от ППЗоП - списък на друrи лица със статут. който им позволява да
влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквиваJIентен на този, валилен за
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи - свобос)ен
пlексlп
,Щекларация по чл.135, ал.5 от ЗОП
Декларация по чл.6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари
Опис на документите, съдържащи се в опаковката.

.Щата:

Подпис:
(tt.l.te u фа,мttлuя)
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Част I: Информация за процедурата за възлагаЕе на обществена поръчкд и за възлагащия
орган или възложителя

Информацпя за процедурата за възлагане на обществена поръчка

оператор:
ИDенmuфuцuране на възло сumеля

Оtпzовор:

Име: ,,Брикел"ЕА.Щ

t]

3о кол обuрсmвена поръчкu се оmнася?

Оtпzовор:

Название или кратко описание

t]

на

поръчката:

,,.Щоставка на

промишлена

и

енергетична аDматчра"

Референтен HoNIep на досието, определен
от възлагащия орган или възлоtлtителя (ако
е прttложl.tllо}. реф,Л! КС 08/2017г.

t]

Осmанолпmа uнtРормоцuя еъв всttчкu рсtзdелu йа
llкo Il oJu uч е с K rl я о п е D аmо D

ЕЕlОП

слеdвсt

lа бъiе попълнено

оm

Част II: Информация за икономическия опердтор
А: Информация за икономическия оператор
Иlенtпttфuкоцuя:

OmzoBop:

Име:

t]
ll

Идентификационен номер по
приложимо:

!!С,

ако

е

Ако не е приложимо, моля посочете друг

t]
t]

национален идентификационен номер, ако
е необходимо и приложимо

Пощенски адрес:

t

]

Лице или лица за контакт:

t

]

Телефон:

t

]

Ел. поща:

t

]

t

]

Интернет адрес (уеб адрес) (ако
пlltt,п

е

оэtсltмо),.

Обu4п uнформацuя:

Оmzовор:

Икономическият оператор микро-, маJIко

[]!а

[]

Не

[]!а

[]

Не

[]

Не [] Не се прилага

или средно предприятие ли е?

сапrо в слччай че поDъчката 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
места?
работни
процент
Ако ,,да", какъв е съответният
или
в
с
увре)Iцания
работници
положение?
неравностойно
Ако се изисква, моля, посочете
въпросните служители към коя категория

t]

t]

или категории работници с увреждания
или в неравностойно положение

принадлежат.

Ако е приложимо, посочете

дали
икономическият оператор е регистриран в
официа-,тния списък на одобрените
икономически оператори или дали има
еквивалентен сертификат (напр, съгласно
национална квмификационна система
(система за предварително класиране)?

[]

!а

Ако,,да":

Моля, отговоDете на въпDосите

ц

останалите части от този rJаздел. Dаздел
Б и, когатQ е целесъобDазно. Dаздел В от
тази част! попълнете част У- дQIаIQ l
пDиложимо. и пDи всички слYчаи
попълнете и подпишете част VI.
Моля посочете наименованието на
списъка или сертификата и съответния
а)

а)[

]

б) (уеб аDрес, opzaH u-пLl слуэtсбо, ttзdсtвсttцtt
dокуменmа, tпочно позоваване на

l2

регистрационен или сертификационен
номер, ако е приложимо:
б) Ако серmuфuкаmъm за реzuсmрацuяmа
tLпtt за серmtlфtlLlllранеlпо е нсlлLlчен в
еле кlпр о лl е н c|l op,Mam, .|l о ля, пос очеmе :

0оку;tlеlппtt):

в) Моля, посочете препратки към
документите, от които става ясно на какво
се основава регистрацията или
сертифицирането и, ако е приложимо,

г) []

tв)[ .]t. .]t. .]t. .]
]

!а

[]

Не

[]!а

[]

Не

класификацията в официалния списък:
г) Регистрацията или сертифицирането
обхваща ли всички задължителни
критерии за подбор?

Ако ,,не":
в допълнение моля. попълнете
липсващата инфоDмация в част IV.
Dаздели А. Б. В или Г споDед случая

д)

САМо ако mова се пзuсква съ?лосно

съоmвеmноmо обявлен uе tш u
D окуме нmацuяmо з а обuце с mве н а mо
поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за плащането на
социалноосигурителни вноски и данъци
или информация, която ще позволи на
възлагащия орган или възложителя да
получи удостоверението чрез пряк
безплатен достъп до национална база
данни във всяка държава членка?
Ако съоtпвеmнttmе doKy,Meltmtt са на
разполоэhсенL!е в елекmронен форlшm,
.]1,1оля.

(уеб adpec, op?clч Llлu слуэtсба, ttзdсtвсttцtt

dокуменmа, mочно позовtIване Hcl
dокуменmа):

t

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

посочеmе,,

Формо на учасmuе:
Икономическият оператор ччаства ли в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка заедно с други икономически

Оmzовор:
[] Ща []

Не

[

]

оператори?

Ако,,да":
а) моля, посочете ролята на

оператор в групата
(ръководител на групата, отговорник за
конкретни задачи.,.):
б) моля, посочете
оператори, които участват заедно в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на
участващата група:

а):

б): [......]

в): [......]

lj

Обособенu позuлquu

Оmzовор:

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

t]

Б: Информация за представителите на икономическия оператор
0ct

на

Преdсmов umелс lпво, ако

шry,

а mакuва :

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

!лъlкност/,Щействащ в качеството си на:

Пощенски адрес:
Телефон:
Ел. поща:
Акп е ттепбхппилrt] ]\пппq пя ппеппстяRите
информация
за
подробна
представителството (форми, обхват,

Оmzовор:
t

];

t

]

t]
t]
t]
t]
t]

цел..,):

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти
Използване Hct .tylвd капацumеrп:

Оtпzовор:

Икономическият оператор ще използва ли
капацитета на други субекти, за да
изпьлни критериите за полбор. посочени в
част IV, и критериите и правилата (ако
има такива), посочени в част V по-долу?
l попъJLнен ll

вdелаАuБоm
KoLlп1o Ile L,а

1.+

Г: Информация за подизпълнители,

чийто апацитет икономическият
използва

оператор цдцд да

оргап илIt
възлсtuше

н

а поd

аз

пълн umел

u

Оmzовор:

:

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

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно,
моля, приложете списък на предлаганите
подизпълнитеJIи:

t,,...,l

uзlлсквпнп съzласно Dазdе-qu,А''u.
uзпълнumел u.

моJ-aя dа
Б'оm наimЬitцаmо ,часm u

в dопъ.ltнеttttе
преOосrпаiumе uнформацчяпul,
чпсtп III за всяка (каmеzорпя)

аъо mв е mн u поd

Част III: Основания за изключване

А: Основанпя, свързани

с

наказателни прпсъди

коumо са сtързана с пrерорuсmu.lнll

Изпltране пл

Основанuя, ссързанaa с наказаmелнu
прuсъdu cbanacвo нацuоналнаmе
разпореdбu

за

прuJlаzане

основанuяmа, посоченu

параzроф 1 оm ,Щuрекmпваmа:

в

на
член 57,

Издадена ли е по отношение на [] Да []Не
икономическия оператор или на лице, Ако съоlпвеlпнLlmе doKy,lleHtпtt ctt Hcl
което е член на неговия административен,
разполоэлсеlпrе в елекlпролlен формаm,
управителен или надзорен орган или което моля, посочеfttе, (уеб adpec, opzatt tt.пtt
има правомощия да го представлява, да сtLуэюба, uзdсtваtцtt doKylleHma, mочно
взема решения или да упражнява контрол

в рамките на тези органи, окончателна
присъда във връзка с едно от изброените
по-горе основания, която е произнесена
най-много преди пет години, или съгласно

позовсlване

на

t .]t ]t ]t

]

doKy,lteHlпct):

която продължава да се прилага период на

изключване, пряко определен

в
15

присъдата?

Ако ,,да",

NIоля посочете:

от
се отнася и основанието(ята)

а) дата на присъдата, посочете за коя

1-6

точки

за нея;

б) посочете лицето, което е осъдено
в) доколкото е пряко укдздно в

[ ];

присъдата:

а)

лата:[

], буква(и):

[

], причина(а):I

t

б)
....]
в) продъля<ителността на срока на
изключване [,.. .] съответната(ите)
"
точка(и) [ ]

съоmвеlпнumе dоку,менmч са lla
разположенLlе в елекпролlелl фоpuаm,
,11о_|lя, посоч€l?1е: (уеб aDpec, орzсчt tt,пtt
слуэюбсt, ttзdctBattltt dоку.vенmа, mочно
llo
DoKylteHma),
позоваваIlе
.] t.. .. ] t .... ] t.... .]

Ако

t

В случай на

присъда, икономическият
взел
ли е мерки, с които да
оператор

докаже своята надеждност

[]

!а []Не

въпреки

наJIичието на съответните основания за
изключване (,,реабилитиране по своя
инициатива")?

Ако ,,да", моля

t]

опишете предприетите

мерки:

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосиryрителнп вноски

Плоuщне на
со

цllмноос

uzyp

umелнu

dанъцu

цлu

OmzoBop:

вн ос кu :

Икономическият оператор изпълнил ли е

всички свои задължения, свързани с
плащането на
данъци или

[]

!а

[]

Не

вноски, както в
социалноосигурителнIл
страната, в която той е установен, така и
в държавата членка на възлагащия орган
или възложителя, ако е различна от
страната на установяване?
.Щанъци

Социалноосигурителни
вноски

16

..

а) [

a)t ]б)t

]

Фt....]

в1) [] Да [] Не

.

в1) []

Пflа[]Не

.

t...

]

.

!а

.

t...

в2) [,.,]

Не
Ако ,,да", моля.
опишете подробно:

Ако

съоmвеmllumе dоку,менmu

по

оmноulенuе на плсllt|анепхо lta Dанъцtt ttпч
соL|Llалноосu?урumелнLl вноскu е на
разполоlсенLlе в елекmронен фор,маm,
моля, посочеmе.

]

t

в2) [...]

!а

Не

П.Ща [] Не

t]

г) []

[]

]

[]

г)

[]!а

[]

Не

Ако ,rда", моля,

опишете подробно:

t....]

(уеб аdрес, ор?ан Llлu слуэtсба, uзdсtвсtttltt

Dокуiченmа, tпочно позоваване на dокуlrcнmа),

t., ,]t. ..]t

.. ]t.....]

В: Основания, свързани с несъстоятелност, копфликти на интереси или професпонално
нарушение

Информоцuя оmносно

eBetmyrulшa
на
uнmереса шtu професuонtlлно наруaаенuе

несьсmояmелносm, конфлuкm

Икономическият оператор нарушил ли е,
доколкото му е известно, задълженията
си в областта на екологичното,
социалното или трудовото право?

Оmzовор:

[]

!а

[]

Не

Ако ,,да", икономическият оператор

взел
мерки,
с
които
своята
ли е
да докаже
надеждност въпреки наличието на
основанието за изключване
(,,реабилитиране по своя инициатива")'/
[] !а [] Не

Ако да", моля опишете предприетите
мерки:

Икономическият оператор в една от

Гl

[, ,.

. ,

,]

Да tl Не

|]

следните ситуации ли е:
а) обявеп в несъстоятелност, или
б) предмет на производство по

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

възникваща от сходна процедура съгласно
националните законови и подзаконови
актове, или
д) неговите активи се администрират от
ликвидатор или от съда, или

t]
t]

е) стопанската му дейност е прекратена?

Ако,,да":

.
.

Моля представете подробности:
Моля, посочете причините, поради
които иконо\,lическият оператор ще
бъде в състояние да изпълни
поръчката, като се вземат предвид
прилоя(имите национаJIни норми и
мерки за продължаване на
стопанската дейност при тези
обстоятелства?

(уеб аdрес, ор?ан Llллl слуэюбсt, чзdсtвсttцlt

Ако съоmвеmнumе dоку.uенmu са на

DoKylleHma, mочно позовсlвсlне

разполоэlсенuе в елекпlронен фор,uаm, моля,

dокуменпа),

Икономическият оператор извършил ли
тежко професионално нарушение?
Ако ,rда", моля, опишете подробно:

[]!а []Не,

посочеlпе:

t

.,]t,.,]t

]t

.]

Hcl

t..]
Ако,,да", икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране
по своя инициатива? [] !а [] Не

Ако ,,да", мсля опишете предприетите
мерки: [......]

Икономическият оператор сключил ли е
споразумения с други икономически
оператори, насочени към HapylIIaBaHe на

конкуренцията?
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

[]

flа

[]

Не

t]
Ако,,да", икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране
по своя инициатива? [] fia [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите
мерки: [......l
Икономическият оператор има ли
информация за конфликт на интереси,
свързан с участието му в процедурата за
възлагане на обществена поръчка?

[]

!а

[]

Не

t...]
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Ако ,,да", моля, опишете подробно:

Икономическият оператор или свързано
с него предприятие, предоставял ли е
консултантски услуги на възлагащия орган
или на възложителя или учдствал ли е по

друг начин в подготовката на

процедураlа за възлагане на обществена
поръчка?
Ако

,,да",

моля!

опишете

[]fiа

[]

Не

[]

Не

t]

подробно:

Случва,rо ли се е в минalлото договор за
обществена поръчка, договор за поръчка с
възложител или договор за концесия на
икономическия оператор да е бил
предсрочно прекратен или да са му били
налагани обезщеr ения или друtи подобни
санкции във връзка с такава поръчка в
миналото'/
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

[]!а

t]
Ако,,да", икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране
по своя инициатива? [] .Ща [] Не

Ако ,rда", моля опишете предприетите
мерки: [... ...]

Може ли икономическият оператор да
потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни
данни при предоставянето 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 документи, изисквани от
възлагащия орган или възложителя; и
г) не се е опитал да упражни непозволено
влияние върху процеса на вземане на
решения от възлагащия орган или
възложителя!

да

получи

поверителна

информация, която може да му даде
неоправдани предимства в процедурата за
възлагане на обществена поръчка, или да
предостави поради небреяtност подвеждаща
информация, която може да окаже
съществено влияние върху решенията по
отношение на изключването, подбора или
възлагането?

l9

Г: fiруги основацця за изключване, копто може да бъдат предвиденп в националното
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

Спецuфuчнu нацаонмнu основанuя за Опlzовор:
uзмючвоне
Прилагат ли се специфпчните
национални основания за пзключване,
които са посочени в съответното
обявление или в документацията за
обществената поръчка?
Дко doKy.ll енmацl,пlпа, LlзLlсквана в
съоmвеlпноmо обявленuе uqu в
Dоку,ltенmацuяtпа за поръчкапа са
0осmъпнtt по еJIекпронен пъlп, -ttо,tя,
посочеmе:

[,,,] []Да t] Не

Qлеб
d

adpec, ор?ан

Lt-tLl

слуэtсба, ttзdctBattlLt

окум енпlсt, пlочн о по зовавалl е н а

t ]t

0олiу-vенmа),.

В случай че се прилага някое
специфично национално основание за
изключване, икономическият оператор

[]

предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива?
Ако ,,да", моля опишете предприетите
мерки:

!а

[]

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

Не

t.]

Част IV: Критерии за подбор

Оmносно крumерuumе

зо поlбор

(разdел tшuразdелu

А-Г оm

наспlоялцапlа

чсtспl)

лlкономuческalяm операmор заявява, че
:

Общо указание за всички критерии за подбор

Спазване на всачкaa uзлtскванu крumерuа
за поdбор

Оmzовор:

Той отговаря на изискваните критерии

[].Ща [] Не

за

подбор:

А: Годност

Гоdносm

Оtпzовор:

Той е вписан в съответЕия
професионален или търговски регистър

t,]

1)

в държавата членка, в която е установен:

Ако съоmвеmнumе ёокуменmu са на

Qlеб аOрес, op?all

L:.тLl

слуэrбсl, ttзdaBctttltt
20

dоку-менmа, mочно позовавалlе на
. ..]t.. ..]t.....]t..
dокуменtпа),.

разполо)юенL!е в елекпроl lell сРормаtп,
х,lоля, посочеmе,
2)

t

При поръчки за услуги:

Необходимо ли е специално разрешение
или членство в определена организация,
за да може икономическият оператор да
изпъJIни съответната услуга в дърх(авата
на установяване?
Дко съоmвепнutпе doKylleHmlt са lta
разпоlrопсенLtе в елекmропен фор-llаm,
моля, посочеmе

..]

[][а []Не
Ако да, моля посочете какво и дали
икономическият оператор го притежава:
[,,,] [] Да [] Не
аdрес, ор?ан Lt,пLt слуэtсбсt, ttзdслвсtttltt
dокуменmа, пlочно позоваване но
Q,lеб

doKy_lleHma):

;

t ,]t.

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

Б: икономическо и финансово състояние
kozomo крumерццlllе за
в обявленuеmо, uлtt ,в
И ко н ом

uчес

ко tt

ф uHaH с о

в

о сьс mоя

н

uе

1а) Неговият 1,,общ") годишен оборот за
броя финансови години, изисквани в
съответното обявление или в
документацията

за

поръчката!

OmzoBop:
година: [......] оборот: [..,..,] [...]ва.тута
година: [..,... ] оборот: [..,...] [...]валута
година: [...... ] оборот: [......] [...]валута

е както

следва:
лl/лlл*l

lб) Неговият среден годишен оборот за
броя години, изисквани в съответното
за
обявление илIl в документацията
поръчкдта, е както следва():
Atto съоmвеmнumе dоку,vенmu cct на
разположенuе в е.цекпронен формаm,
-|4оля, посочеlпе,,
2а) Неговият (,,конкретен") годишен

оборот в стопанската област, обхваната
от порьчката и посочена в съответното
обявление, или в документацията за
поръчката, за изисквания брой финансови
години, е както следва:

(брой години, среден оборот):

t.

.

,.], t.

. ...]t.,,]валlта

(уеб adpec, ор?ан члLt слуэюба, uзdсrваttltt

dоку.vенmа, mочно позовавалlе на
dокуменmа): t,... ]t.. ..]t.....]t..

..]

година:

I

] оборот:I

][.

година:

I

] оборот:I

][...]ва,тута

година:

I

] оборот:I

][.

.

.

,

,

]валута

]валута

tt/tbtu
2б) Неговият среден годишен оборот в

областта и за броя години, изисквани в
съответното обявление или
документацията за поръчкатд, е както
следва:
Alio съопёеmнumе dclKylteHпtt са rtct
разпOлоJк:енLlе в елекmронен фор,маm,
:140,|lЯ,

ПоСоЧ€lЛ€;

В случай че липсва информация
относно оборота (общия или конкретния)
З)

(брой години, среден оборот):
t.,. ,,],t... ]t ..]Ba,ryTa
(уеб аdрес, opzaLl Llлч слуэtсбсt, ttзdсtваttltt

dохуменпа, mочно позовава е на

t ]t.]t...]t..]
Оокулlенmаtluяmа),

t

]

2|

за целия изискуем период, моля, посочете

датата, на която икономическият оператор
е учреден или е започнаJ] дейносгта си:
4) Що се отнася до финансовите

съотношения, посочени в съответното
обявление, или в документацията за
пбтrтрстяенятя ттппъLIItА
икпfi arмиqеaкиqт
._-r" ,,-", ,-'-"че
оператор заявява,
реалната им стойност
е, както следва:

Ако съоmвеmнtlmе dоку7lенmч са на
ра зполоэtсенuе в
-молrL посочеmе,,

ел е

кmр он ен форм аm,

5) Застрахователната сума по неговата

застрахователна полица за риска
,,професионална отговорност" възлиза
на:

Дко съоlпвеmнаmа ttHc|op,tta1,1ttя е Htt
разполопсенuе в елекmроLlен фор,uаm,
моля, посочеmе,
6) Що се отнася до другите

икономическп или финансови
изисквания, ако има такива, които може

(посочване на изискваното съотношение
съотношение между х иу
-и
стойността):

t...], t..

,

]

|леб аdрес, ор?ан uлLl слуэtсба, ttзdавсtttltt

dокуменmа, mс|чIlо позовавсlне на
dоку.лlенmа):

t

],t

.

t ]t ]t ]t

.]

]t. .]вмута

(уеб adpec, ор?ан u-tll слуэtсба, ttзDctBctttltt
dot91-1leHma, mочно позоваване на

doKyiveHma),

t..

.]

t

.....]

t..

.]

t. .. .]

t]

да са посочени в съответното обявление

или в документацията за обществената
поръчка, икономическият оператор
заявява, че:
Ако съопвепнсtmа dоку-vенmацuя, кояпо
моэке da е бu.цсt посочена в съоmбеmнOпlо
обявленttе tt;ttt в dоку.llенпсtцuяlпсt за
обtцесmвенаmа поръчка, е dосmъпltа по
елекпроllе1-1 пъm, моля, посочеmе

(,,еб аDрес, opzаH ч,пu слуэtсбсt, ttзdсtвсttцtt

doKy.Mertпa, lпочно позоваване на

dоку.llенmацtпrпа):

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

.]t.....]

;

В: Технически и професионалнrr способности

Технuческu u

професuонмнu

Оmzовор:

способносtпu

1а) Само за обulесmвепumе поръчкц за
сmроllmелсmво:

оператор е извършпл следните
строителни дейности от конкретния
вид:
Atco съоmвеmнttmе dоку-менпu оmносно
Ооброmо чlпъ:lненllе ч резу.lmап оm Haitважнurпе сп,lроLплелнLl рабоmtt са на
разполо)tсенLlе в елекmронен фор,маm,
flоля, посочеmе:

Брой години (този период е определен в
обявлението и.пи документацията за
обществената поръчка): [...,..]

Строителни работи: [.....,]
(уеб аdрес, op?all u,цu сltуэюба, uзOаваtцtt

dокуменmа, mочно позовавФlе на
.]
....]t......]t.....]
)oKyMeltпct):

t.

t
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Брой години (този период е определен в

обявлението
описание

2) Той

може да използва следните
технически лица или органи, особено
отговарящи

за

контрола

обществените поръчки

t

]

t

]

t

]

t

]

[]

Да [] Не

Суми

.Щати

Получатели

на

качеството:

При

за

обществената поръчка): [......]

оператор е извършил следЕите основни
доставки или е предоставил следните
основни услуги от посочения вид: При
изготвяне на списъка, моля, посочете
сумите, датите и получателите,
независимо дали са публични или частни
субекти:

тези!

или документацията

за

строителство икономическият оператор

ще може да използва технически лица или
органи при извършване на строителството:

3) Той

използва следните технически
съоръжения и мерки за гарантиране на
качество, а съоръженията за проучване
и изследване са както следва:
4) При изпълнение на поръчката той ще
бъде в състояние да прилага следните
II
за
системи
за
управление
проследяване на веригата на доставка:

5) За комплекснu сmокu цJrа услуzu лlлu,
по uзмюченuе, за сmокu алu услу?ц,
коumо со със спецuално преdназначенuе:
Икономическият оператор ще позволи ли
извършването на проверки на неговия
производствен или технически
капацитет и, когато е необходимо, на
средствата за проучване и изследване, с
които рaвполага, както и на мерките за
контрол на качеството?
6) Следната образователна и

професионална квалификация се
притежава от:
а) доставчика на услуга или самия
изпълнител, u/лtпu (в зависимост от
изисквания] а, посочени в обявлението,
I,Iпи R пalкv]\4ент2IIиqтя

1я пбll etyt,HeH я,t,а
l

а)[

б)t

поръчка)
б) неговия ръководен състав:
7) При изпълнение на поръчката

икояомическият оператор ще може да
приложи следните мерки за управление

t

]

2j

на околната среда:

Средната годишна численост на
състава на икоЕомическия оператор и
броят на ръководния персонал през
последните три години са, както следва:
8)

Година, средна годишна численост на
състава:

t...],t.],

t..],t],

t...,,,],t......],
Година, брой на ръководните кадри:

t..],t.

9) Следните инструментп, съоръжения

илIl техническо оборудване ще бъдат на
негово разположение за изпълнение на
договораj
1

0) Икономическият оператор

възнамерява евентуално да възложи на
подизпълнител изпълнението на
следната част (процентно изражение) от

t
t
t]

],

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

t]

поръчката:
11) За общесmвенu поръчкu за'dосmавкu:
Икономическият оператор ще достави
изискваните мостри, опI,Iсания или снимки
на лродукlиlе. които не трябва ла са
придрух(ени от серти(ликати за
автентичност.
Ако е прилото.lIlIо, икономическият
оператор декларира, че ще осигури
изискваните сертификати за автентичност.
Al;o съоtпвеmцtппе doKlt-ltettпlu ccr ttct
р0з по.цо,)!{,енltе в е;lе кпlроне н фор-tt сtпl,
.1lо-|я, посочеll1е,,

[...] [] Да [] Не

[l

$леб аdрес, ор2ан uлLl слуэtсба, чзOаваtцtt
dокуменmа, mочно позоваване Hcl
dокуменпа),.
...]t. .
]

разп

ол

onc eHue в е лекmро

.1|оля, посочеmе;

не

н фор-u аm,

]t.

t

12)

Икономическият оператор може ли да
представи изискваните сертификати,
изготвени от официмно признати
llнституции или агенции по контрол на
качеството, доказващи съответствието на
продуктите, които могат да бъдат ясно
идентифицирани чрез позоваване на
технически спецификации или стандарти,
посочени в обявлението или в
документацията за поръчката?
Ако ,nнe", моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства могат да бьдат
представени:
Ако съоmвепlttttmе doKy.lteHmu cct на

!а[]Не

[]

!а

.]t

[]Не

t]
служба, uзdавспцtt
doKy.MeHmct, почllо позоваваLlе ll а
doKylleHma): t.. ..]t.. ..]t.. ...]t....]
(уеб аOрес, ор?ан

u-цLI

24

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление
iнформацuя салю ко?оmо сmонdорпumе за

за

осu4)ряване на
Сmанdорпа
качесmвоrпо а сmанdарmu за еколоzuчно
управленuе
Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от

OmzoBop:

[]

!а

[]

Не

независими органи и доказващи, че
икономическият оператор отговаря на

стандартите
качеството!

за

осиryряване

включително

достъпност за хора с

тези

на
за

увреждания.
и посочете
какви други доказателства относно
схемата за гарантиране на качеството
бъдат представени:
могат да

Ако

,,не'О, моля, обяснете защо

съоmвеmнumе dокулченmч са lla (уеб аdрес, ор?ан lL|lLl слуэюба, чзDавсrtцч
разполоэrсенLlе в елекmронен фор-маm, doKy.,ttet tma, mочно позовсlване н0
лlоля, посочеmе;
dоку:vенmа): t ....]t.. ..]t. ..]t.. .]

Ако

Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от
независими органи, доказващи, че
икономическият оператор отговаря на
задължителните стандарти илIt системи
за екологично управление?
Ако ,,не", моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно
стандартите или системите за
екологично управление могат да бъдат
представени:
Ако съоmвеmнltmе )oKy-lleHtпtt са на
разп ол ож енuе в е ле кmро н е н фор:tt сtп,
хlоля, посочеlпе;

[]

!а

[]

Не

(уеб adpec, op?ctH члLl слуэtсбсt, ttзdсrваttltt
dоку.uенmсt, почLtо позовс!всlне Hcl

с)окуменmа):

t

....]t..

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

.]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати
op?tlH

]5

uновацuц:

Икономическият оператор декларира, че:
Опlzовор:

Нлtмаляване но броя

lои
изпълнява целите и
недискриминационните критерии или

правила, които трябва да бъдат
прило)кени. за да се ограничи броят на
каЕдидатите по следния начин:
В случай, че се изискват някои

йли други форми

сертификати

на

документални доказателства, моля,
посочете за всеки от тях, дали
икономическият оператор разполага с
изискваните

документи:

Ако някоtt олп mезLl серmuфuкаmu

]

][]Да[]Не
Qlеб аdрес, opzФ1 л!лч с,пуэюба, ttзdаваttltt
dоку:vенmа, m(|чно позоваване lIa
do Ky.lt et tпlаtluяпlа),.

t.

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

uлtt

формu Hct dокуменmа,пнtt dоказаmелсmва
са на разполоJt{енLlе в елекпронен
формаm, моля, посочеlпе за всuчкu оm
lпях:

Част VI: Заключителни положения
,Щоltупоdпuсанttяп dекларuра, че шlформаtltппа, посочена е часmч II - V по-zоре, е Brlpll(.t ll пloLlIltl, ll
че е преDспlавеttа с ясноlflо рсlзбttране tta пос-цеdсmвuяmа прч преdсmавяне Hct HeBepHtt daHrtu

!олупоdпttсанttяп офtпlttалltо dекпарttрсt, че е в съсmоянLtе tlpll поuскване tt без зсtбавсt dct преOспlскlч
указанumе серmuфuкаmu u dpyztt фор,лltt на dокуменmалнч Dоксtзаtпелсtпва, ocBell в сJlучtllllllе,
ко2аmо;

а) възлаzаtцuяm ор?ан Lr,пu въз,поJlсuпlеляп1 моэtсе da поltучtt прttdруэtсаваLцumе doKy.ltetttlttt чрез прял;
Dосlпъп 0о съопвеmнаmа HaLplo+aпHa базсr 0аннu във вслка dържавсt ч-пенка, кояlпо е dоспt,L,пнсt
безппаmно,,uлtt

б) счumано оm 18
прLlm

е

ж ав а съо

mв

е

окmозлврu 20]8 z. нсtit-късttо, въз-ца?сtlцuяm ор?ан ll.пLl въз-|lоJrlпllеllяlll
апlа 0 окум енtпацuя.

BeLte

mн

dава офtttluалltо съZlrасLlе [посочеmе възлаZаlL|uя ор?ан llлLl възлоJlсIllпе.|JI съ?.|rctllо
часm I, разdел А] dа получч dосmъп do dокуlwенmumе, поOкрепяulu tп K|op:ltcttlttяпlct, KorLlllo е
преdосmавенсt в [посочеmе съоmвепнаmа часm, разdел/ почка/tt] оm насmояLL|Llя EDuttett ebpottc,itcKu
dокуменm за обtцесmвенч поръчкu за L|елLlmе ila [посочете rtроцедурата за възлагане на обществена
поръчка: (кратко описание, препратка към публикаци ята в Офuъlttапен BecmHLlK на Европейскчst
съюз, референтен ноплер)].

!олупоdпttсанt

tsLtп

!ата, място и, когато се изисква или

е необходимо,

подпис(и): [......]
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ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП

Освен информацията, която участниците са длъжни да декларират и представят в ЕЕДОП,
съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП, те следва да имат предвид и следните общи указания:
1. В Част II: Информация за икоЕомическия оператор9 участниците попълват част А.
Кореспонденцията между възложителя и участника ще се осъществява на пощенски адрес/ел.поща,
интернет адрес/факс от участника в ЕЕДОП. При разминаване на информацията върху плика и
данните в ЕЕДОП, за вярно се приема посоченото в ЕЕДОП.
2. В Част Il раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор,
участниците вписват в поле ,rПредставllтелство, ако има такива" лицата по чл.40, ал.1 т.1, т.2
и т.3 от ППЗОП (лицата, които представляват участника; лицата, които са членове на управителни
и надзорни органи на участника; други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху
дейността

на предприятието

по начин) еквиваJlентен

на този, валиден

за представляващите

го лица!

членовете на управителните или надзорните органи).
3. В Част Il раздел В: ,,Информация относно използването на капацитета на други субекти''.
участниците вписват в полето дали ще използват или не капацитета на други субекти - капацитета
на трети лица по смисъла на чл.65 от ЗОП или подизпълнител/и по смисъла на чл.66 от ЗОП.
В случай, че икономическият оператор възнамерява евентуalлно да възложи на подизпълнител
изпълнението на част от поръчката в Част lV ,,Критерии за подбор", раздел В, поле 10) се попълва
процентно изра}кение на възложения обем,
4. Специфични национални основания за изключване:
4. 1 . Осъждания за престъпления по чл. 194-208 , чл,21За-217 , чл.219-252 и чл.254а-260 НК,
4.2. Наличие на свързаност по смисъла на пар,2,т.44 от !Р на ЗОП между участниците в

процедурата.
4.3. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата поръчка на дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциатlен данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез
гражданско друrкество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, освен при на!.]ичие на изключенията по смисъла на чл,3 и чл. 5, т.З
от ЗИФО,ЩРЮПДРКЛТДС.
Участниците декларират обстоятелствата относно наличието или липсата на специфичнt,t
национаJIни основатlия за отстраняване в Част III, буква Г от ЕЕДОП
В случай, че се прилага някое специфично национално основание за изключване участникъ,l
декларира в Част III, буква Г от ЕЕ,ЩОП (следващия ред) предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива.
Ако отговорът е (да) в този ред следва да опише предприетите мерки.
5. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ап,
1,т.1,2,7 и чл. 54, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕВДОП за всяко лице или за някои от лицата
на участника.
6. В Част III, буква В от ЕЕ{ОП участникът декларира дrrли е участвал в пазарни
консултации на възложителя и/или в подготовката за възлагане на обществена поръчка. В случай,
че в определения срок по процедурата е получена само една оферта или заявление за участие, които
са предоставени от лице участвало в пазарните консултации или в подготовката на документацията
за участие, у{астникът се отстраЕява от процедурата ако не може да докаже, че участието му в
процедурата не води до нарушаване на принципа за равнопоставеност.
7. ЕЕДОП се подписва от лицата по чл.40, ал.1, T.lrT.2 п т.3 от ППЗОП, включително с
посочване на имената и в какво качество по смисъла на чл.40, м,1 от ППЗОП е положен.

2]

Оброзец

!!

!

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнптел, по чл.66, ал.1 от ЗОП
,Щолуподписаният/ата

...............

от

в качеството си

мвр

на

на

(посочеmе HaLlMeHoBaHLleп1 о на cllcпe.ll aпlct

l,t

референmен

Ho.1t

ер)

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Съгласие за участие, като подизпълнител при изпълнение на горепосочената пор,ьчка на

кандидата

(посочеmе канdudаmа,

Hct

койmо сmе поOuзпълнumел)

2. Запознат съм с предмета на горепосочената обществена поръчка и приемам условията на

процедурата, одобрена от възложителя.
3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да се

явим като участник в горепосочената обществена поръчка.
Известна ми е отговорността по чл. З13 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

!ата:
Подпис:
(ttlle ч фалlttлl,tя)

Оброзец

!!

!

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциа,тен данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие в процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет:

,...., Реф.

Попълвсtп се mрumе tutleHa

!екларатор

tt

.,.......

dлъэtсltоспl

Наименование на участника
Наименование на съдружцика в
обединението

попълва се ca,|lo ако учасmнuк е oбeOttrterttle, коепlо lle е
юрttduческо лttце

{ЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник:

поdчеtэпlава), регистрирано в юрисдикциrI с
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско друrкество/консорциум, в което
участва друяtество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
2. Е/Не е свързано лпце (вяrэноmо се поdчерmава) с дружество, регистрирано в юрисдикцIiI] с
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференчимен данъчен режим
3. ПредставляваIlото от NleH дружество попада в изключеriието tla чJI. 4. т.
от ЗакоItа за икоllо;l'l и ческlт,ге и финансовите отIIошеIIия с друп(есl,вата. реги сl,рира н I.1 в tol)I.lc](l]KttlIll
с преференциалея данъчен ре)ItиNI, свързаните с тях лиIIа и техните деi'iствltтелll ll с(|бс,I,веrlIlllll.
Зсtбе;tе.,лtс,л;сt 7'сtзtt пto,tt;ct се попъ.lвal, al1;o Op)Dlrc[,пlBol1lO е ре.,llсп1I)llршl0 (i ю])t!L,()ltl;1|l!, (
преференtlutt.пеt t dttttl,,telt ре)п,u-lI Ll.|lll е сt]ързtlllо с ,!1ll|a, ре?lla,пlрlц)(ttltl {: tolt111,,,)11;11111, ,

1. Е/Не е дружество

lц

l е

rfrcр

еlt

tltt cl: t e t !

О

0

t

1,,! e 1 l

pe

(вярноmо

се

)l{,1l.\ !,

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възлотtителя в
седемдневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна
отговорност по чл. З 13 от Наказателния кодекс.

!ата:
Подпис:
(ttMe lt фамuлttя)
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Образец

по

списък

Ал.1. т.2

.в

качеството ми на

!

от зоп
с лична карта ЛЪ

,Щолуподписани ят l -нат aJ

издадена на

!!

с

ЕГН

_

епе d лъэtсt о сппа ) на
(псlссlчеmе фuр.ltаtпсt на Kctttdttdatпa)
(по с оч

t

- кандидат в
квалификационна система с предмет: ,, ДОСТАВКА НА ПРОМИШЛЕНА И ЕНЕРГЕТИLIНА
АРМАТУРА" - реф.J\i КС 08/2017г.
С настоящето декларирам, че през последните 3 (три) голини считано от датата на подаване

на

нашето заlIвле}{ие сме изпълнили следните поръчки за лоставка на промишлена и енергетична
арматура, които са идентични или сходни на предмета на cllcтeМaтa:
Предмет на
изпълнената доставка и
кратко описание

стойност на
доставката, в
лева без ,Щ!С

Крайна дата на
изпълненLIе на
доставка

Получател на
доставката
(Наименование,
адрес, телефон
за конl,акт

За доказване на посочените в списъка поръчки за доставка на промишлена и енергетична apN,IaTypa.
изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 64, ал. I,т.2 от ЗОП:

a

Изброяват се конкретните прилох(ени от кандидата документи или конкретните регистри, на KolITo
той се позовава.
Известна ми е отговорността по чл. 31З от Наказателния колекс за посочване на неверни данltи,
,Щата:

Подпис:
(ttMe u фамuлltя)

*** Насtпояtцuяm спuсък tl dоказоmелсmвопа се преdсmавяm на основонuе чл.67, ал.5 u б опl

зоп,

Образец

!!

!

з0

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чп.135, ал.5 от
,Щолуподписани ят

ЗоП
с лична карта

l - +laT a.l

с ЕГН
(посочеmе dлъэtсносmmа) на

,

в

No
качеството

, изладена
NIи

на

(посочеmе фuр:vаmа на канdudаmа) кандидат за включване в система
подбор
с
предмет:
за предварителен
(посочеmе HaLrMeHoBaHuemo на сuсmемапа

u

референmнuя й номер оm образеtlа на зсtявленtrcmо)

ДЕКЛАРИРАМ:

.-

Съгласен, съм при провеждане на конкретни процедури за възлагане на обществени поръчки чрез
настоящата квалификационна система с предмет
реф,N9 ... . .,., ......l...............,
срокът за получаване на поръвночални оферти (техническо и ценово предложение) да бъде не подълъг от 7 (седем) кirлендарни дни.
В случай, че бъда включен в системата за предварителен подбор, настоящата декларация има
силата на споразумение съгласно чл.l 35, ал.5 от ЗОП.

!ата:
Подпис:
(tt.lle u фамuлuя)

.

Насmояtцаmа dекпарацLlя се попълва заdължumелно оtп лuцеmо/лtttlаmа преdсmавлявсltцtt
канduOаmа по реzuслпрацuя, ако са съZласн11 с посоченLImе в dекларацttяпlа условлlя, В пlэоtпчвен
случай се прLulаzа чл. ] 35, ап.6 оm ЗОП,

зl

!екларатор:
гр. ........................
Извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Чл. 6. (2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 (заб.ред. - включително ЧСИ като лице по чл. 3, ал.2, т,32 от

ЗМИП) идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент

-

юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация ... При
липса на друга възможност идентифицираfiето може да се извърши чрез декларация, подписана от
законния представител или пълномощника на юридическото лице...,
Извлечение от Правилника за прилагане на ЗМИП
(1)
Чл, 11.
Декларацията по чл, 6, a,,r. 2 ЗМИП се подава пред лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП или
пред определен от него служител преди извършването на операцията или сделката.

ОПИС НАДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОПАКОВКАТА, ЗА УЧАСТИЕ В
КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА С ПРЕ!МЕТ:
(

посочепе наttменова l!епlо на слlспtаlаmа

u реферелtпtен Hotvep)

Подпис:
(ttltе

tt rРа,ltttлuя)

_-)

_)

6. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА
КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
са валидни п се прилагат при подготовка
квалификационна система на стопански субекти (КС)
Настоящите

указания

УЧАСТИЕ

на заявленпя

в

за участIле в

I. Общи условия
1.1. Редът и условията, при които ще се извършва подбор на кандидати за )лIастие в системата е
съобразен със Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането му. Системата за
подбор на стопански субекти дава равни възможности за участие на всички кандидати, отговарящи

на изискванията на Възлоrrtителя. Всеки кандидат има право да подаде заявление за участие

в

системата, като стриктно се придържа към приложените към документацията образци, Заявленrтето
може да се подава по всяко време в срока на действие на системата, с изключение на описаните в
настоящата документацията за стартиране на квалификационЕата система случаи.

неразделна част от всяка документация за участие в
квалификационната система. Указанията се предоставят за достъп в профила на купувача на
,,БРИКЕЛ" ЕДД, Раздел ,,Квмификационни системи", и всеки кандидат следва да се съобразява с
тях. Възлоrкителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електроIIIIи

1,2, Настоящите указания

!,

_

са

средства до документацията за системата от датата на публикуване на обявлението за създаване на
системата

в ,,официа_lIен

вестник"

на

Европейския

съюз.

.Щокументите,

които

се

отнасят

до

квалификационната система и поръчките възлагани чрез системата, се обособяват в електронна
преписка в профила на купувача със собствен номер и дата на създаване.
1.3. Възлоrкителят осигурява по всяко време достъп до критериите и правилата за участtIе в
системата, включително при поискваЕе от заинтересованите лица. .щокументацията за участ1.1е в
системата се публикува в профила на купувача и е безплатна. За получаване на документация IIа
хартиен носител заинтересованите лица следва да отправят писмено искане до възложителл. в
което посочват адрес за кореспонденция. Изпращането е за сметка на лицето,
1.4. Квалификационните системите се основават на обективни критерии и правила, които са
определят от възложителя и могат да бъдат променяни от него при необходимост. Актуализиранеr,о
на тези критерии и правила се съобщава на лицата, включеЕи в квалификационната система. Всяка
промяна се публикува в профила на купувача, в електроЕната преписка на конкретната систеN{а,
1.5. Всяко зzмнтересовано лице може да отправи писмено искане за рaвяснение във връзка с
обявените условия по всяко време в срока на действие на системата. Искането за разяснение се
изпраща на посочения в обявлението/решението факс, поща, куриер, лично или по e-mail. Когато
искането е направено по e-mail, същото следва да е подписано и подпечатано от представляващIlя
дружеството.
1.6. В електронната преписка на системата, в профила на купувача, се публикуват писNlенLt
разяснения по обявените условия и критерии за включване в квалификационна та система. Срокы,
за предоставяне на рaвяснение от възложителя е l0 дни, считано от датата на получаването Nly.
Разяснението не се изпраща отделно на кандидата, отправил искането за разяснение.
1.7. Начинът на предостirвяне на разяснения за конкретна поръчка е описан в документацията за
възлагане на конкретната обществена поръчка.
II. Изисквания към кандидатите
2.1 . При подготовка на зfuIвлеЕието за участие кандидатите са длъжни да спазват изискванията на
възложителя, да се придържат точно към обявените от Възложителя условия, образци и указания,
публикувани в профила на купувача. Условията в образците от документацията за участие са
задължителни за канлидатите и не могат да бъдат променяни от тях. Всички разходи по
изработването и представянето на заявленията са за сметка на кандидатите,
2.2. Всеки кандидат има право да представи само едно заявление,
2.З. Заявлението се изготвя на български език на хартиен носител.
2.4. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат в системата, ако може
самостоятелно да подава зfuIвление за участие или да сключва договори съгласно
законодателството на държавата, в която е установен.

з4

2,5. Когато кандидат в квалификационната система е обединение, той следва да представи в
заявлението си копие на документ, съгласно изискванията на т.3.3 от настоящите указания.
2,6. Кандидатите могат да се позовават на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка
между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансово състояние,
техническите способности и професионална компетентност, при спазване на изискванията на чл.65
от ЗоП.
2.7. Когато кандидатът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаrке! че
ще разполага с техните ресурси за срока на действие на системата, като представи документи за

,-

поетите от третите лица задължения.
2.8. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които
кандидатът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване.
2.9. Когато кандидатът е посочил в заявлението си, че ще използва подизпълнители, същите следва
да отговарят на изискванията на чл.66 от ЗОП и да представят доказателство за поетите от
подизпълнителите задълх(ения.
2.10. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вtлда It
дела на поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване оl
процедурата.
2.11. Участник в обединение, което е подало заявление за участие, не може да подале
самостоятелно заявление или да участва в друго обединение, подzrло зfuIвление в същата систеNIа.
2.12, Лице, което е дшlо съгласие и фигурира като подизпълнител в змвлението на друг кандидат, не
може да представя самостоятелно заJIвление.
2.13, Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати в една и съща поръчка. Съгласно ný 2.
т,45 от !Р на ЗОП ,.свързани лица" са тези по смисъла на ý l, т.13 и 14 от допълнителните разпоредбti
на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

III. Подготовка на заявлението за участие. Съдържание
Заявлението за участие се изготвя по образеца в ,Щокументацията за участие и включва:
3.1. Единен европейски докуI\4ент за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с
изискванията на закона и условията на възложителя.
* Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя за всеки о1,
участниците в обединението
**Когато кандидатът използва подизпълнител, ЕВДОП представя и всеки подизпълнител;
8** Когато

_

кандидатът

се позовава

на капацитета

на трети лица, третото

лице представя

ЕЕДОП.

3.2. ,Щокументи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.
3.З. .Щокументите по чл.37, а,r.4 от Правилника за прилагане на ЗОП, когато е приложимо. Когато
кандидат в системата е обединение, той следва да представи в заявлението си копие на документ, o,1,
който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информацl-tя:
- правата и задълженията на участниците в обединението,
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението,
- да бьде определен парl ньор. кой lo представлява обединението:
- да бъде уговорена солидарна отговорност на всички членове на обединението.
З,4. .Щекларация за съгласие от подизпълнител/и, в случай, че кандидатът ще изпоJIзва

подизпълнител/.

* Със

заявлението

подизпълнители.

си

кандидатите могат без ограничения

да

предлагат ползването на

**В

рамките на заявлението си за включване в КС се изисква кандидатът да декларира всички
подизпълнители, които предвижда да използва при последващите поръчки, възлокени по КС.
3,5. !окументи за поетите от трети лица задължения. в случай. че кандидатът се позовава на
капацитета на трети лица.
3.6. ,Щекларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциа,тен данъчен режим, свързаните с тях лl{ца
и техните действителни собственици,

з5

3,7, Списък по чл.40, ал.1, т,3 от
влияят

пряко

върху

дейността

ППЗОП - списък на други лица със статут, който им позволява да
на

предприятието

по

начин,

еквивалентен

на

този!

валиден

за

представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
З.8..Щекларация по чл.135, ал.5 от ЗОП
3.9 .Щекларация по чл.6, а,т. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари
3.10. .Щруги документи, изисквани от възложителя в обявлението и описани като приложен}Iя в
зfulвлението за участие,
3. 1 1 , Опис на представените документи, подписан от кандидата.

*При подаване на заявлението за участие кандидаты декларира липсата на основания за
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез предоставяне на Единен европейскtt
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната инфорпlация,
изисквана от възложителя, и се посочват националните база данни, в които се съдър)Iiат
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството rla
държавата, в която кандидатът е установен, са длъжни да предоставят информация.

IV. Подаване на заявление за участие

4.1. Заявленията се подават в управлението на,,Брикел" ЕАЩ, в обл. Стара Загора, общ. Гълъбовсl.
гр. Гълъбово - извън града, Отдел ,,Търговски" при спазване на охранителния и пропускателен
режим на възложителя.
4.2. Не се приемат заявления в опаковка, която е незапечатана или с нарушена цялост. Такова
заявление се връща на кандидата.
4,3. Заявлението за участие се представя от кандидата или от упълномощен от него представитеJI
лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, IIа
адреса посочен от възложителя.
4.4. ,Щокументите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
- наименование на кандидата, включително участниците в обединението когато е прилох(иlчtо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;
- наименование

на системата!

референтен

номер,

а когато

е приложимо

и обособените

позIлцIiи.

за

които се подават докумеЕтите.
4.5. Когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви! се допусl(.l
представяне на едно заJIвление, ако тази възможност е посочена в обявлението за създаваIlе Hir
ква:lификационната система.
4.6. Когато системата е разделена на обособени позиции и в обявлението възложителят не доllуска
възможността за представяне на едно заявление за участие. за всяка обособена позllцllя
кандидатите представят отделно комплектувани заявения за участие по всяка обособена позиlll{я
заедно с описи към тях. Заявленията се поставят в една опаковка.
4.7. Заявлението се представя в писмен вид, на хартиен носител. Ако изрично е записано t]
flокументацията за участие, Възложителят може да изиска част от заявлението да бъде представеllа
освен на хартиен, и на електронен носител.
4.9. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска слуrкба, разходите
са за сметка на кандидата. Риска от загубване на заJIвлението е за сметка на кандидата.
4.10. Възложителят не се ангажира с каквото и да е съдействие за пристигането на заявлението на
указания адрес.

Y. Провеждане на предварителен подбор на стопански субекти
5.1. Срокът за вземане на решение от възложителя започва да тече от деня на получаване на

заявлението за участие.
5.2. За разглея(дане на зfuIвленията за участие в квмификационната система възложителят
назначава комисия по реда на чл.l0З от ЗОП. Комисията разглежда всяко постъпило заявление [1
въз основа на обявените обективни критерии и правила предлага на възложителя да включи или да
откаже включването на кандидата в системата. Комисията съставя протокол за разглеждането Hal
всяко заявление, Протоколът се публикува в профила на купувача.

jб

5.3, Възлоrкителят взема решение относно включване или отказа за включване на заинтересовани
лица в квалификационна система в 6-месечен срок от подаване на заJIвлението за включване в
ква,тификационfiата система. Отказът се NIотивира.
5,4, Когато за решението по т.5.3 са необходими повече от 4 месеца, възложителят информирzr
заинтересованото лице в срок два месеца от подаване на заJIвлението за причините и датата, до
която ще бъде взето решението.
5.5. Решението по т,5.3 се изпраща на кандидата в срок l5 дни от издаването му.
5.6. Възложителят може да вземе решение за прекратяване на участието в квалификационната
система на кандидат въз основа на определените при създаването на квалификационна систеNIа
правила и критерии. Решението се изпраща на кандидата най-ма.пко 15 дни преди датата,
определена за прекратяване на участието му в квалификационната система.
5,7, За срока на действие на квалификационната система кандидатите са длъ}кни да уведомяват
писмено Възлоlкителя за всички настъпили промени в заявените от тях обстоятелства и данни до 5
дни след настъпването им. В писмото задълх(ително се посочва реф.Nч и предмета на системата за
която те се отнасят. Не се вземат под внимание промени и разяснения на кандидата, които не са
свързани с включени в заявлението обстоятелства и данни.
5.8. След подаване на Заявление за участие в системата до момента на обявяване на Решението за
включване или отказ за включване в системата, кандидатите за участие в системата нямат право да
провеждат рекламна и репрезентативна дейност за предмета на системата.
5.9. Всички действия на възлоя(ителя към кандидатите са в писмен вид. Когато решението IIе е
получено от кандидата по някой от начините, посочени в чл.43, а"т.2 от ЗОП, възлоltсителят
публикува съобщение до него в профила на купувача, в електронната преписка на системата.
Решението се смята за връчено от датата на публикуване.
За валидни се считат адресите и факсовете, посочени в заJIвлението на всеки кандидат.
5.10. Кандидат за който възложителят е издал Решение за отказ за включване в квалификационната
система, може да подаде ново заявлеЕие след отстраняване на констатираните несъответствия,
5,1l. Кандидат, който е включен в системата, може по всяко време да се откаже от по-нататъшното
си участие в нея като уведоми писмено за това възлоя{ителя.
5.12. Кандидат, изключен от ква;lификационната система, на някое от основанията посочентt в т.3
от документацията, може да подаде ново заявление за включване съгласно описаните в същата
точка срокове.

VI. Общп условия за поръчките, възлагани чрез квалификациоЕната система
6.1. Конкретните поръчки за строителство, доставки или услуги, попадаци в обхвата на
квалификационната система се възлагат чрез процедура на договаряне с предварителна покана за

участие, а изпълнителят Еа договора се избира сред лицата, вписани в квалификационната система.
6.2. Възложителят може да премине към възлагане на конкретна обществена поръчка по реда на
ЗОП ако има поне един кандидат, вписан (включен) в системата.
6,3. При възлагане на конкретна поръчка чрез квалификационната система Възлоlкителят KaHIl
всички кандидати, включени в нея.
6.4. Всяка конкретна поръчка, възложена чрез системата получава уникаJIен номер. Уникалният
номер съдържа референтен номер на системата, създаден от възложителя, година на създаване на
КС, пореден номер на поръчката (например КС 01-2017),
6.5. ,Щокументите, свързани с поръчка по системата, се обособяват в отделна електронна преписка в
конкретната система и се публикуват в профила на купувача,
6.6. Възложителят посочва в поканата за представяне на оферти критериите за възлагане на
поръчката ако не са вклIочени в обявлението за създаване на квалификационната система,
6,7, Щостъпът до документацията се предоставя не по-късно от датата на изпращане на поканата за

представяне на оферти. В поканата се посочва интернет адресът, на който е достъ1,1на
документацията за поръчката.
6.8. С поканата възложителят олределя срокът за подаване на първоначална оферта техническо ll
ценово предложение.

7. За всички неуредени въпроси се прплагат разпоредбите на Закона за общественrrте
поръчки и Правилника за прилагането му.
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