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1.

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТАНА КВАЛИФИКАЦИОННАТА СИСТЕМА

1.1. Оппсание на квалификациопната

система.

Ква,тификационната система се създава с цел да се извърши предварителен подбор на
доставчици.
Предмет на квалификационната система (КС) за подбор на стопански субекти е
доставката на технически газове, подробЕо описани в техническата специфнкация неразделна
част от настоящата док)а,{ентация.
1.2.

Срок на действие на квалификационната система - З години.

Конкретните поръчки ще се възлагат за срока на нейното действие. който е три години, с.tитано
от датата посочена в обявлението.
1.3. Щел на

ЕАд.

квалификационната clIcTeMa

Осигуряване на необходимите количества технически гiвове за нуждите на ,,Брикел''

Възлоrкителят

си запазва правото да възлага доставките включени в предмета

на

системата чрез използването и на други процедури, предвидени в ЗОП.
1.4. Прогнозна стойност

Прогнозната стойност

на

за целия период на действие
!flC,
за възложителя. Възложителят, в зависимост

поръчките /общо

на

квалификационната система,/ е около 450 000 лв. /четиристотин и петдесет хиляди/ без

Тази стойност не е обвързваща

от
конкретни
обществени
поръчки.Честотата
на
поръчките
конкретните си нужди, ще обявява
ще
се определя от възникнаJIата необходимост от доставка на технически газове към датата на
стартиране на поръчката.
Прогнозните обеми на доставките, предIчIет на обществените поръчки, които ще се
реаJIизират 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 включва
нови номенклатури, както и да изItлючва такива от спецификациите. Конкретните поръчки ще
се възлагат за срока на нейното действие чрез процедури на договаряне с предварителна покана
за участие, като изпълнител на договора ще се избира според икономически най-изгодната
оферта по критерии определени за всяка обществена поръчка.

Срокът за изпълЕение на конкретна обществена поръчка се определя в поканата за
представяне на оферти или за участие в преговори и в докумеятацията 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" ЕА.Щ, с адрес: обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, гр,

Гълъбово извън

града, в склад на дружеството или по местонахождение на съответния цех, за

който се възлага доставката по конкретната обществена поръчка.
1.6. flруги изисквания: Начин на плащане: до 45 дни след издаване на фактура
предавател
оригинал, издадена съгласно чл.l33 от З,IЦС, двустранно подписан приемо
протокол и след представяне на документите, изискуеми съгласно чл.66, ал.4-7 от ЗОП, при
наличието на сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от
датата на последно представения документ.

-

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТА НА СИСТЕМАТА:

2. ОБЩИ

1

стАндАрт

продукт

лЪ

Кислород

Бдс1350- l98l
H2-100%

2 Водород

Н2-5уо

J Ацетилен

DIN 52900

4 Аргон

Б,ЩС

5 Въглероден диоксид

Б,ЩС 1676:1988

lЗЗ5С:l978

!оставката на техническите газове се извършва в бутйлки с добър външен вид, оцветени и

маркирани,

,Щейностите по пълнене, транспортиране, експлоатация, както и изискванията къ]!I
техническите средства при осъществяване на доставките на технически газове (изисквания къп,t
бутилки, регистрация и /илиl техническо освидетелстване, периодични прегледи, ревизии и др.)
се извършват съгласно действащите стандарти и нормативни актове.
!оставените от изпълнителя технически газове трябва да съответстват на изискванията lI
стандартите за тяхното производство, съхранение, транспорт и срок на годност и да отговарят
на предназначението, за което са доставени.
Необходимите технически газове няма как да бъдат определени с точЕост.
В спецификацията са посочени само технически газове, които най-често са заявявани за
доставка в дружеството. Същата има информативен характер и не представлява пълно описан!{е
на всички видове технически газове, които ще бъдат възлагани при конкретна поръчка! обявеt]а
чрез настоящата система.

Р-л опdел " Реllонm lt
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3.

ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ. КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ.

Заинтересованите лица подготвят и изпращат заrIвления 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 ква,rификационната система, публикувано на
страницата на АОП и в настоящата документация.Кандидатите попълват Единен Европейски
документ зд обществени поръчки /ЕЕДОП/, в който посочват позициите, за които )лIастват.
3.1.

Условия за включване.

За включване в квалификационната система могат да кандидатстват всички лица или
неперсонифицирани обединения, отговарящи на изискванията на възложителя за лично
състояние на кандидатите и на критериите за подбор отнасящи се до технически и
професионални способности.
Кандидатите могат да подават заJIвление за включване в системата за едIJа, няколко или
всички обособени позиции от предмета на системата.
Заявлението за участие включва попълнен и подписан формуляр на ЕЕ!ОП и документи
за доказване на съответствието с поставените изисквания. Кандидатите попълват елин ЕЕ.ЩОП
документ в който посочват позициите за които участват.Единен Европейскп документ зл
обществени поръчки ДЕДОП/ се попълва за кандидата в съответствие с изискванията на ЗОП
и критериите за участие на Възложителя, 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 всички неутIоменати в настоящата документация случаи се прилагат разпоредбите на ЗОП и
Правилника за прилагането му.
3.2.

Квалификационни изисквания
Условията, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на

тяхното ква,тифициране са посочени в обявлението и настоящата документация,
.Щокументите се представят и за подизпълнители и трети лица ако има такива.
3.3.

Критерии за включване и за квалификация на стопанските субекти:

З.З.1.

Лично състояние на кандидатите.
3.3.1.1. Кандидат за участие в системата може

да бъде всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
З.3.1.2. Заинтересованите лица могат за целите на вписване в квалификационна система
на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по
се
позоват
да
отношение на критериите, свързани с икономичсското и финансовото състояние,
професионалните и технически способности, в случай. че възложителят е поставил такива.
3.3.1.3. За кандидатите не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, а,r.1 от ЗОП,
Кандидат, за когото са налице основания по чл. 54, a,r.1 от ЗОП, има право да представи
доказателства, в съответствие с чл,56, ал.1, т.1, 2 и 3 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 зш{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 ы1.5 от ЗОП във връзка с чл,58 от
ЗОП възложителят може да изиска от кандидатите по всяко време да представят всички или
част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕ!ОП, когато това е
необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
3.3.1,4. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата система на дружествата,
регистрираЕи

включително
регистрирано

в

юрисдикции

с

преференциален

данъчен

режим

и

на

свързаните

с

тях

лица!

и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество,
в юрисдикция с преференцимеЕ данъчен режим, освен при нfu'rичие на

изключенията по смисъла на чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциа:lен данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици.
Кандидатите представят декларация по образец в документацията.
3.3.1.5 Кандидат, който предвижда да използва подизпълнители, посочва процента от
общата стойност на поръчката, който ще възложи, във всяка конкретна поръчка, възлагана чрез
настоящата система.

3.3.2.Технически и професионални способности на кандидатите
З.З.2.1. Изпълнени от кандидата през последните три години, считано от датата на
подаване на заявлението доставки, идентични или сходни с предмета на системата на обща
стойност най-малко З0 000 лв. (тридесет хиляди лева), без fi.ЩС.
Възложителят ще приема като "сходни" на предмета на настоящата обособена позиция
доставка на част или всички видове стоки включени в предмета на позицията.
При подаване на заявление за участие съответствие с критерия за подбор се декларира в
единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, като се

попълва списъка на извършените доставки.
Метод за доказване на съответствието - на основzlние чл.67 ал.5 от ЗОП във връзка с
чл.64 от ЗОП възложителят може да изиска от кандидатите по всяко време да представят списък
на доставките, които са идентични или сходни на предмета на системата с посочване на
стойностите, датите и пол)чателите, придружен с докезателства за извършените доставки,
когато това е необходимо за законосъобрaвното провеждане на процедурата. В този случай се
представя списък на изпълнените доставки, по приложеtl образец, заедно с доказателства за
извършените доставки.
3.3.2.2. Информация за производителят на техническите гaвове, в случай че кандидата не
е производител на стоките - той трябва да представи сертлrфикат за произход при доставка.

Лице, което участва в обединение или е даJIо съгпасие да бъде подизпълнител на друг
кандидат, не може да подава самостоятелно заявление за участие. Свързаните лица не могат да
бъдат самостоятелни кандидати в една и съща процедура.
3.3..Щруги документи, които кандидатът представя в заявлението си:
3.3.1. Заявление за участие

- по приложен образец.
На основание чл.47, ал.10 от ППЗОП, възложителят допуска представяне на едно

участва за една, няколко или всиаIки
обособени позиции. Кандидатьт е длъжен да посочи в ЕЕ!ОП и заявлението за уtIастие
обособените позиции, за които иска да бъде включен в системата.

заявление за участие

независимо

дали кандидатът

3.3.2. ,Щокументи за доказване на предприетите мерки за надеждност (коzаmо

е

пршпоасuлtо).

З.3.3. ,Щокументите по ,rл.37, а,ц.4 от ППЗОП (коzаmо е прu.поэtсtьмо).
3.3.4. ,Щекларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва
поръчката (коеаmо е прtьпоэtсt tл,tо).

3.3.5. !окументи за поетите от трети лица задъ,пжения,
позовава на капацитета на цети лица.

в

изпълнението на

в случай, че участникът

се

З.З.6. ,Щекларация във връзка с чл.135, ал.5 от ЗОП.
3,3.7. Списък по чл.40, ап.1, т.3 от ППЗОП - списък на други лица със статут, който им

позволява да влияят пряко върху дейностrа на предприятието по начиЕ, еквиваJIентен на този,
вмиден за представляващите го лица, членовете на управилните или надзорните органи
(свобоdен mексm),
3.3.8. Опис на документите, съдърх(ащи се в опаковката.
3.4. Периодично актуализиране на информацията

3.4.1. Кандидат, включен в квалификационната система, е длъжен всяка година да актуализира
информацията, предоставена при включването му в квалификационната система,
.Щопълнителните док}менти 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 лица или използва
З.4,2.
подизпълЕители, актуfu'Iизирана информация се представя и за тях.
3.4.3. Независимо от т.З.4.1, на самостоятелно основание кандидатите са длъжни да уведомяват
писмено Възложителя за всички настъпили промени в заявените от тях обстоятелства и данни
до 5 дни след настъпването им.
3.4.4, За актуализиране на информацията по т.3.4.1 ит.З.4,2, кандидатът представя ЕЕДОП.

.
.

В

3.4.5. Задължение за предаване

на

актуализирана информация имат всички участници)

включени в КС, без значение от датата на подаване на заJIвлението за участие, както и дали е
бил изпълнител по процедура на база КС.
4.

ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СИСТЕМАТА.

Възложителят има право да изключи кандидат от квалификационната система при
наличие 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 tIоследователно или не.
4.2. Констатирано е пълно или частично неизпълнение на договор за обществена поръчка,
възложен чрез поръчка по настоящата система. Частично неизпълнение е налице когато засяга
повече от 50 на сто от стойността или обема на договора;
4.3, ,Щоговорът, сключен чрез поръчка по настоящата система, е прекратен по вина flа
изпълнителя.
4.4, Участникът9 определеЕ за изпълнител на поръчка по системата, отка}ке да сключи договор,
4.5, Кандидатът е престанм да отговаря на изискванията на възложителя, относно лично
състояние и критерии за подбор.
4,6, Кандидат, включен в системата, не е актуаJIизирал информацията tтредоставена при
включването му, по смисъла на т.3.4.3. от настоящата документация.
4,7, Кандидат, включеЕ в системата, не е представил докj/менти в изпълнение lяат.З.4.I и З,4.2
от настоящата документация.
4.8. Възложителят прекратява участието / изключва от квалификационната система, участници
които не отговарят на актуализираните критерии и правила за подбор, когато такива са обявени,
след указания от Възлолсителя срок за представяне на исканите доказателства.
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.
Възложителят
мотивира.

с Решение изключва кандидата от ква:lификационната

система. Решението се

Кандидат, изключен от системата на основание точка 4.i-4.4, може да подаде отново
заявление за включване, не по-рано от б месеца, считано от датата на решението за изключване.

Заявление за участие, подадено прели този срок, не се разглежда
кандидата.

и се

връща на

Кандидат, изключен от системата на основание т.4.5 може да подаде отново заявление за
включване след отстраняване на несъответствията с изискванията на възложителя относно
лично състояние и критерии за подбор.
Кандидат, изключен от системата на основание точка 4.6 и точка 4.7, MorKe да подаде
отново заявление за включване веднага след актуzцизация на информация,га или представяне на
изискуемите документи.

В изпълнение на чл.67, ал.6 от ЗОП, участникът

определен за изпълнител на поръчка,
възложена чрез настоящата система, преди сключване на договор за обществена поръчка
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 ТЕХНИЧЕСКИ ГАЗОВЕ" - реф.Л} КС 10/2017 г.
fiO: "БРИКЕЛ" ЕАД - гр. Гълъбово

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

Щлъжносr

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Заявяваме, че желаем да бъдем включени в обявената от Вас квалификационна система
/Hatt.ueHoBaHtte/

че сме запознати с уклlанията и условията за участие в обявената от Вас
ква,rификационна система. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без

.Щекларираме,

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 док:ументи:
. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
. Документи за доказване на предприетите мерки за Еадеждност (Kozamo е пръtлоэtсultо),
. ,Щокументите по чл.З7, ал.4 от ППЗОП (коzаmо е прuложt*мо).

.
.

.
.
.
.
.

,Щекларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката

(коzапо е прu,поэruмо),
.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.3 и чл.5, ал.3 от Закона за икономическите
и финансовите отношения с дружествата) регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици във връзка с
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка,
Списък по чл.40, а,т.1, т.3 от ППЗоП - списък на други лица със статут, който им позволява
да влияят пряко върху дейностга на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден
за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи - свобоdеrt
mексm

.Щекларация по чл.135, a:r.5 от ЗОП
,Щекларация по чл.6, a;l. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари
Опис на документите, съдържащи се в опаковката.

Щата:

Подпис:
(uме u фа-мuлuя)

Част I: Информация за процедурдта за възлагане на обществена поръчка и за възлагащиtI

орган или възложителя

лmелна пllоцёdl)рл, ан4)ормацrlяпlа,

Информация за процедуратд за възJIагане на обществена поръчка

Иdен

m uф

uцuране на възлоlкufпеля

Име: ,,Брикел"

Оmеовор:

t]

ЕАД

Зо коя обtцесmвенп поръ,tкu се опнuся?

Оmzовор:

Название или кратко описание на поръчката:

t]

..Доставка на техЕически газове"
Референтен номер на досието, определен
от възлагащия орган или възложителя (4ко
е прL!ло)\сLLмо),. реф. J\Ъ

t]

КС l0l20l7

Част II: Информация за икономическпя оп€ратор
А: Информацпя за пкономпческия оператор
Иdенmuфuкоцtм:

Оtпzовор:

Име:

t]

Идентификационен номер по
приложимо:

!flC,

t]
t]

ако е

Ако не е приложимо, моля посочете друг
национilлен идентификационен номер, ако
необходимо и приложимо

е

Поценски адрес:

t

Лице или лица за контакт:
Телефон:

Ел. поща:

Интернет адрес (уеб адрес) (ако

е

]

t]
t]
t]
t]

прuлоэtсttъtо):
Обu4а uнформоцuя:

Оtпzовор:

Икономическият оператор микро-, мzrлко или

[]

!а

[] Не

средно предприятие ли е?

само

в слччай че поDъчката е запазена:
икономическият оператор защитено

[] Ща []

Не

предприятие ли е или социално предприятие,
или ще осигури изпълнението на поръчката в
контекста на програми за създаване на

зацитени работни места?
Ако ,rда", какъв е съответният процент
работничи с увреждания или в неравносгоЙно
положение?

Ако се изисква, моля, посочете въпросните
служители

къ]!t коя категория или категории

t]

t]

работничи с уврея(дания или в неравностойно
положение принадлежат.

Ако е приложимо, посочете дiUIи

[]

!а

[] Не [] Не се прилага

икономическият оператор е регистриран в
официалния списък на одобрените
икономически оператори или дали има
еквивалентен сертификат (напр. съгласно
национална квzIлификационна система
(система за предварително класиране)?

Ако

rrда":

Моля. отговоDете на въпDоспте в
останалите части от този раздел, раздел Б п,
когато е целесъобDазно. Dаздел В от тази
част. попълнете част v. когато е
пDиложимо. п пDи всички слччаи
попълнете и подпишете част VI.
а) Моля посочете наименованието на списъка

а)[

]

или сертификата и съответния регистрационен
или сертификационен номер, ако е

приложимо:
б) Ако серпuфuкапlъlll

б) (уеб аdрес, opzaH апu с.ttуэrба, ttзёаваlцu
dоlуtwепmа, mочно 11озоваван е на doKylw

t...]t..]t.]t
B)t

за ре?uсll1рацLаll1а uлч

ен

пш) :

]

]

зсt серmuфuцtlранеlпо е HaJIlILteH в елекlпронен

Qюрltапt, моля,

п

ос otte

tt1 е

:

в) Моля, посочете препратки към

г) [] Ща [] Не

документите, от които става ясно на какво се
основава регистрацията или сертифицирането
и, ако е приложимо, класификацията в

официалния списък:
г) Регистрацията или сертифицирането

обхваща ли всички задължителни критерии за

подбор?

Ако ,,не":
в допълнение моля. попълнете липсващата
инфопмация в част IV, разделц А. Б. В или
г споrrед слччая Сдмо ако mова се tlзllckqa
съ?ласпо съоmвеmноmо обявлепuе tb,lu
DoKyMeH mа цuя tпп за обtцеспвеltоmп поръчко
д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверенпе за плащането на
социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия
орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп

д)

[] Да []

:

(уеб adpec, ореан tпu слуэrба, uзdаваtцu
d

окум

ен

пlа,

Дко съоlltвеttlнuпtе Dокуменпtч са на
разпо-поэtсенllе в елекпlронеtt формаttt, lчlоля,
ос oll

е

llle :

Формо но учпсmuе:
Икономическият оператор участва ли

Оlпzовор:
в

[]

!а

[]

Не

процедурата за възлагане на общес гвена
поръчка заедно с други икономически
оператори?

Ако

rrда":

а) моля, посочете ролята на икономическия
оператор в групата (ръководител на групата,

отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически

а):

[

]

б):

[

]

в):

[

]

оператори, които участват заедно в
процедурата ]а възлаl ане на обшесr вена
поръчка:
в) когато е прило)t(имо, посочете името на

пl

очн о

t,..,]t,,]t

до национа.лна база данни във всяка дърlt(ава
членка?

п

Не

]t

п о з ов ав

]

ан е

н

а

d

окум eHttt а) :

участваща,га група:
Оmzовор:

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

t]

оферта:

Б: Информация за представптелите на икономическия оператор

но

ПреOсmав umелсmв о, око uj|a

lп

акuв а:

Оtпzовор:

пълното име

t

]

заедно с датата и мястото на рzDкдане, ако е

t

]

необходимо:
,Щлъжност/,Щействащ в качеството си на:

Пощенски адрес:
Телефон:

Ел. поща:

Ако

е необходимо, моля да предоставите

подробна информация за представителството

t]
t]
t]
t]
t]

(форми, обхват, чел..,):

В: Информацпя относно използването на капацитета на другп субектп
Използване на чулtс0 капацuпеm:

Оmzовор:

Икономическият оператор ще използва ли

[]Да []Не

капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, посочени в част rV, и
критериите и правилата (ако има такива),

посочени в частV по-долу?

ltзLtcKla+cl съ?,ласно разDелu

А

tt

Б

Г: Информация за подизпълнители, чпйто капац тет икономическият оператор ддщд да използва

Възл

ct

zоне нп поD

tlз пълн

uпел u:

Оmzовор:

Ако да и доколкото е нзвестно,

Икономическият оператор възнамерява ли да
възложи на трети страни изпълнението на част

моля, прилож€те

от поръчката?

подизпълните-:Iи:

[]Ща []Не

t...

списък на предлаганите

]

в dоtlъ,qне че

поittзпълнumелu.

Част III: Основания за пзключване

А: Оенования, свързани с наказателни присьди

Изпллlsuпе на парu

[епtсхu tпруi

tllu фuнансttр

u dpyeu rllop.+ttt Hct

не па перор.в,l,м

mрч|luк lta xoptl

Осtюваная, свързанu с наказаmелнu прuсъlа
сь2ласно нацuонсьlнuпе рпзпореdбu за
прrчltране на основанuлlпа, посочена в
член 57, пораzраф I оm luрекmuваtпп:

Опlzовор:

Издадена ли е по отношение на

[]

икономпческия оператор или на лице, което
е член на неговия административен,

управителен или надзорен орган или което
има правомощия да го представлява, да взема
решения или да упражнява контрол в рамките
на тези органи,

окончателна присъда във

връзка с едно от изброените по-горе
основания. кояlо е лроизнесена най-много
преди пет години, или съгласно която
продължава да се прилага период на
изключване, пряко определен в присъдата?

Да [] Не

Ако съоltлвеtпнulltе dокул,tенlпu са rta
разполо)tсеllлле в елекmронен формсtllt, лvtоля,
посочеll1е: (уеб adpec, opzal ttлu служба,
uзdаваtцtt dокуменпlа, lпочно позоваване на
doKyivteHпla):

t.. .]t. ..]t

,

]t

]

къ.,lt

Ако ,rда", моля посочете:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки

1

а)

дата:[

], буква(и):

[

],

причина(а):[

]

б се отнася и основанието(ята) за нея;

б) посочете лицето, което е осъдено

б)t

[ ];

в) доколкото е пряко указано в присъдата:

.]

в) продължителността на срока на изключване
[... ...] и съответната(ите) точка(и)

[

]

Ако съоlпвепtнцmе doKyivteHпttt са tta
разпо-поэlсенuе в елекmрон ен формапt, м о-,lя,
посо|lеlпе: (уеб adpec, opzaH uлu слуэrcба,
uзdаваttltt doKyMeHllla, lпочно позовавоне HtI

dокуменпtа):

В случай на присъда, икономическият

[]

fla

t , ,,]t

,

]t ]t

]

[] Не

оператор взел ли е мерки, с които да дока)ке
своята надеждност въпреки наличието на
съответните основания за изкJIючване
(,,реабилитиране по своя инициатива")?

Ако ,,да". моля опишете предприетите мерки:

t

]

Б: Основанпя, свързани с плащането на данъци или социалноосиryрителни вноскrl
Плоu4ане на dанъца bnu
со цuал ноос uzyp апелн u 0нос кu

Оtпzовор:
:

Икономическият оператор изпълнил ли
всички свои задължения, евързани с

плащането на данъци илп
соцпалноосигурителни вноски, както

е

[]

Да [] Не

в

страната, в която той е установен, така и в
дърr(авата членка на възлагащия орган или
възложителя, ако е различна от страната на

установяване?
,Щанъци

а) съответната страна или държава членка;

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

решение или
административен акт:
1) чрез съдебно

.
.

Решението или актът
с окончателен и обвързвац
характер ли е?
Моля, посочете датата на
присъдата или
решението/акта.

Социалноосиryрителнп
вноскп

а)

[,,,.

б)t

а) t...,,,]б)

]
]

Bl)

в1) [] Ща [] Не

.

.t]

[]

!а[]

Не

[]

,
.t]

!а

t]

в2)

]

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

t]

Ако съопвеtпнumе doKyMeHпltt по оlllноuенuе
на плаuрнеmо на dанъtlu tпtt
соl|llмноосu?урull1елнu

вноскu е на

разполо)!сенuе в елекmронен формапt, молл,

[] Не

t]Даt] н

t]

в2)[

t,,,.,.]

г)

[

]

[] Ща []

Не

Ако ,,да", моля,
опишете подробно:

t]

(уеб adpec, opzaH члu слуэtсба, uзёаваulu

dокуменtпа, mочно позоваване на Dокулlенпа):

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

]

пocoItel1,1e:

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфлпкти на пнтересп или професионално
нарушение

Информоцuя оtпноuю евенfпуfuп на
несъсlпояmелноспt, конфлuюп но uнfпересu
u]a u пр о l)e с uо н м но н ару ru е н uе
Икономическият оператор нарушил ли

е,

областта на екологичното, соцпалното плп
трудовото право?

Оtпzовор:

[] .Ща []

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")?
[]

Да [] Не

Ако да", моля опишете предприетите мерки:

t]

Икономическият оператор в една от следните
ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или

[] Ща [] Не

б) предмет на пропзводство по

несъстоятелност или ликвидация, или
в) споразуменпе с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от

сходна процедура съгласно националните
законови и подзаконови актове, или
д) неговите активи се администрират от
.пиквидатор или от съда, или
е) стопанската му дейност е прекратена?

Ако r,да":

.
.

t

Моля представете подробности:

t

Моля, посочете причините, поради
които икономическият оператор ще
бъде в състояние да изпълни
поръчката, като се вземат предвид
приложимите национални норми и
мерки за продължаване на стопанската
дейност при тези обстоятелства?

Ако съопtвеtпнtttltе dокуменmu са на
рсlзпо]lоэlсенuе в елеKlllpoчеtl фор,чапt, .:ttоля,
посоtlеlllе;

(уеб adpec, орzан tL,tu службсt, uзdаваttltt

Dокумеtппа, l?lочно позоваване на
dobylweHпla):

Икономическият оператор извършил ли е тежко
професпопално нар5lшение?
Ако ,да", моля, опишете подробно:

[]

t

]t ]t ]t

]

Да [] Не,

t]
Ако r,да", иl.iономическият оператор
предприел ллI е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Ща [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите
мерки: [......
Икономическият оператор скJlючил ли е
споразумения с други икономически
оператори, насочени към нарушаване на

конкуренцията?

[] Ща [] Не

t]

]

Ако,,да", иtlономическият оператор
предприел лir е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите
мерки: [...

,,. ]

Да [] Не

Икономическият оператор има ли информация
за конфликт на интересп, свързан с участието
му в процедурата за възлагане на обществена
поръчка?
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

[]

Икономическият оператор или свързано с

[] ,Ща []

t.]
Не

него предприятие, предоставял ли е
консултаIlтски услуги на възлагащия орган

или на възло)кителя или участвал ли е по друг
начин в подготовката на процедурата за
възлагане на обцествена поръчка?

t]

Ако ,,да", моля, опишете подробно:
Случвало ли се е в миналото договор за
обществена поръчка, договор за поръчка с
възложител или договор за концесия на
икономическия оператор да е бил прелсрочно
прекратен или да са му били налагани
обезщетения или други подобни санкции във
връзка с такава поръчка в миналото?

Ако ,,да", моля, опишете подробно:

[]

!а

[] Не

t]
Ако,,да", икономическият

оператор

предприел лll е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] !а [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите
мерки: [......]
Може ли икономическият оператор да
потвърди,

чеj

а) не е виновен за подаване на неверпи даннп

при предоставянето на информацията,

необходима за проверката за липса на
основания за изкJlючване или за изпълнението
на критериите за подбор;
б) не е укрил такава информация;
в) може без забавяне да предостави

придрух(аващите документи, изисквани от
възлагащия орган или възложителя; и
г) не се е опитал да упрalкни 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

[]

!а

[] Не

процедурата за възлагане на обществена
поръчка, или да предостави поради небрежност
подвеждаща информация, която може да окаже
съществено влияние върху решенията по
отношение на изкJrючването, подбора или
възлагането?

Г: .Щругп основания за пзключваяе, които може да бъдат предвиденц в националното
законодателство на възлагащпя орган пли възложителя на държава членка
Спе цutР uч нu нацuо нrшн u основ ан uя з а

Оmzовор:

,включване
Прилагат ли се специфичнпте национални
основания за изключване, които са посочени

[... ] t]

!а

t] Не

в съответното обявление или в

документацията за обществената поръчка?
Ако dокуменtпаtluлll1а, Ltзuсквана в
съоll1вuпноmо обявлеttttе

tLлtt в

оокумеt!пtацuялtа }а поръчкапld са ёrLспtъпнtt
по еIекmронеlt пъll1, ,|lоля, посоtlеmе-,

В случай че се прилага някое специфично
национално основание за изключване,
икономическият оператор предприел ли е
мерки за реабилитиране по своя инициатива?
дко ,,да", моля опишете предприетите мерки:

Qlеб adpec, opzaH tt-пu служба, ttзDаваtцtt
dоtуменпш, ll1очно позоваване на dокуltlенша),,

t,,,,]t
[]

Да

t.

]

[]

]t ]t

]

Не

Част IV: Крптерии за подбор
Оmносно крumерuumе за поdбор (рuзdел ппuразdелu
опер пор зOявява, че
:

А-Г

оlп насплояtцоmа чосm) uKolto;tt чческurltll

Общо указанпе за вспчки критериrr за подбор

й в 1lчзdеl опl

Сttозвмtе на Bcu|lкll ,rзuсквалt,l крuпlерu,t зп
поdбор

Оmzовор:

Той отговаря на изискваните критерии за

[] Ща [] Не

подбор:

А: Годност

Гооносlп

Оtпzовор:

l) Той е вписап в еъответнпя
професrrонален плп търговскц регистър в
държавата членка, в която е установен:
Дко съоtlлвеtltнumе ёокулtенпltt са на
разllолоэrcенuе в е-пекпlронен формаtп, моля,
посочеmе:
2)

t]
Qtеб adpec, optctH uлu слуэюба, uзdаваtцu
Dоьум енtпа, плочl l о п озоваван е на doxylt ен

t..]t.]t.]t

При поръчки за услуги:

Необходимо ли е специално разрешение или

членство в определена организация, за да
може икономическият оператор да изпълни
съответната услуга в държавата на

установяване?

Ако съоttлвепlнulпе Dокуменпu са на
разпо,|lоженuе в елекmронен формапt, мо.пя,
посоLlеll1е,,

[] Ща []

tlt а):

]

Не

Ако да, моля посочете какво и дали
икономическият оператор го притежава: [...
[] Ща [] Не

]

Qlеб аdрес, opi-att ttлu служба, ttэdаваtцlt
dокуменпа, lпоLlно позоваваllе ча doKyлlelttlta),.

t .]t. .]t .]t

,,]

Б: икономическо п финансово състояние

Иконом uческо u фuнпнсово съсtпоянuе

Оmzовор:

годпшеп оборот за броя
финансови години, изисквани в съответното
обявление или в документацията за поръчката,
е както следва:
и/илп
lб) Неговият среден годишен оборот за броя
годпни, изпсквани в съответното обявление
пли в документацията за поръчкдта, е
както следва():
Дко съоtltвепlttчпtе doKyltatпtt са на

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

1а) Неговият (,,общ")

разполоэtсенllе в елекпlронен форvаm, моля,
посollеllle;
2а) Неговият (,,конкретен") годишен оборот в

стопанската област, обхваната от
поръчката и посочена в съответното
обявление, или в документацията за

година: [... ...] оборот:[.. , ...][,,.]вмута
(брой години, среден оборот):

[.....,],[......][,..]Ba.lIyTa
(уеб adpec, opzaн ttлtt слуэtсба, ttзdаваttltt
ё

oKylи

t.

е н пt

.]t..

о, lпочн о

]t. ]t

п оз

ов а ван е

областта и за броя годинш, изtлскванп в
съответното обявленпе илп

d о Ky:l,t

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

J

оборот: [......] [...]валута

u

2б) Неговият среден годишен оборот в

а

]

поръчката, за изисквания брой финансови
години, е както следва:
лt/uл

н

(брой години, среден оборот):

t....,

],t

]t .,]вапута

е

tt

lll а),

документацията за поръчката, е както
следва:
Ако съопtвепнuпе dоку.л,tеtлпu са tta

(уеб aDpec, opzaH ttлtt слуэкба, ttзdаваttltt

dоку;vенmа,

разп о.поJлселluе в еле кпlр oHell фор,л,tапt, lvtolя,
посочеll1е:

dохумеwпаtluяtпа)

3) В случай че липсва информация относно
оборота (общия или конкретния) за целия
изискуем период, моля, посочете датата, на

която икономическият оператор

11лочно

позоваване на

t ]t ]t ]t

]

t]

е учреден или

е започнал дейността си:

(посочване на изискваното съотношение

4) Що се отнася до финансовште

съотношения, посочени в съответното
обявление, или в документацията за
обществената поръчка, икономическият
оператор tаявява. че реirлнаlа им стойносr

иу

съотношение чежду х

t

е.

както следва:

Дко съоlltвеtпнuпtе doKylteHttttt са на
разполопсенче в еJlекпlронен формаm, мо-,tя,
lloco.Iellle:
5) Застрахователната сума по неговата

застрахователна полица за риска
о,професионална отговорност" възлиза на:
Ако съоmвеtttнаtпа uнфорлчtацtп е на
разположенLlе в елекпlронеIl формаm, моля,

посочеlllе:

пкономически
или финансови изисквания, ако има
такива, които може да са посочени в
съответното обявление или в документацията
за обществената поръчка, икономическият
6) Що се отнася до другите

],

t , ..

-

и сгойностга):

]

слуэrба, uзdсtваtцtt

Q,leб aDpec, ореан uлu

doKyll енm а, почно

t. .]t ]t.

11

оз

оваване на Doxyll

]t ,.,]

еtпп а),.

[......],[....,.][...]вмута
(уеб adpec, opzaH

0окуменtпа,

t,.,,.]t.

tLпtt

l1,1очно

служба, ttзdаваttуtt

позоваване на dокулlенtпа)

lt. lt . l

t]

оператор заявява, че:

Ако съоllлвеtпнаmа

DoKyM енtп аtluя, кояпlо

,,ttoltce da е бuла посоLlена в съоплвепlнOпло

Qtеб adpec, opzctH ttпtt слуэrcба, ttзdaBctttltt

обявленttе ttлtt в doKylleHtпallurlllla за

0окуменпtа, пlочно позовава е на

обulесtпвенапlа поръчка, е ёосtttъплtа по
еле Kll1poHe ll пъm, моля, п ос оч е mе,

Dоьуменпtацuяпlа):

t ]t ]t ]t

В: Технпчески и професиопални способностп

Техначескtt а професuонмнu способносtпtt

Оmzовор:

1а)

Брой години (този период е определен в

През референтния период икономическият

обявлението или документацията за
обществената поръчка): [... ,.. ]

]

:

оператор е пзвършил следнпте строителни
дейности от конкретнпя вид:

Дко cъotttBetttHume dокумен tпu опlнослtо
резулпtапt опt найBaJr{,Hullle cltlpollllleлHu рабопlll са t!a

ообропtо ltзllълненl!е

u

разполоэtсенuе в елекlllронен форiчtапl, lvtolп,

Строителни работи: [... , ,,]

(уеб adpec, op;att ttлu слуэrба, чзDаваttltt
doKyM ен

а,

lll

c.lчo

t,.]t ]t ]t
пt

lлоз

оваване но

]

0 oty1l ен

lп

а)

посочеlllе.,
1б)

Брой години (този период е определен
През референтния период икономическият
оператор е извършил следните основнп

обявлението или документацията за
обществената поръчка): [......]

доставки или е предоетавил следнRте
основнп услуги от посоченпя вид: При
изготвяне на списъка, моля, посочете сумите,

описание

датите и получателите, независимо дали са
публични или частни субекти:

лица или органи, особено тези, отговарящи
за контрола на качеството:
При обществените поръчки за строителство
икономическият оператор ще може да
използва технически лица или органи при

t

]

t

]

t

]

t

]

извърш ване на строителството:
3) Той използва следните технпческп

съоръженпя и мерки за гарантпране на
качество, а съоръженпята за проучване п
изследване са както следва:
4] Ппи иrпъпнение ня попъqк2тя той lrre бъле д
състояние да прилага следните системп за
управленпе и за проследяване ца веригата
на доставка:
5) Зtt ко;ttплекснu сплокu lulal

!слуzu ,ulu, по

alзкцючеlluе, за сmокu,L,lll услуz,l, коumо сп
със с п е цuulн о преdназl пч ен uе :
Икономическият оператор ще позволи ли

[] Ща [] Не

извършването на проверки на неговия

производствен плп технпчески капацитет и,
когато е необходимо, на средствата за
проучване п изследване, с които разполага,
както и на меркпте за контрол на
качеството?
6) Следната образователна и професпонална

квалпфикацIrя се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител,
лl/uлu (в заRисимост от изискванията,

посочени в обявлението, или в

а)[

Суми

Щати

полччатели

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

б)t
t

]

]

икономическият оператор ще може да
приложи следните меркп за управление на

околната среда:
Средната годшшна чяеленост на състава
на икономическия оператор и броят на
ръководния персон2rл през последните три
години са, както следва:
8)

Година, средна годишна численост на състава:

t.....],t.

t,. ],t.

t ],t

],
],
],

Година, брой ча ръководните кадри:

t

,,.],t

t ],t
t ],t

],
],

,,.]

9) Следните пнструменти, съоръrкения или

t

]

t

]

техническо оборудване ще бъдат на негово
разположение за изпъJIнение на договора:
l

0) Икономическият оператор възнамерява

евентуално да възложи на подпзпълнllтел
изпълнението на следната част (процентно
изражение) от поръчката:

ll)
Икономическият оператор ще достави
изискваните мостри, описания или снимки на
продуктите, които не трябва да са придружени

t,,,] t] Да t] Не

от сертификати за автентичност,

Ако е приложимо, икономическият оператор

[] Да[] Не

декJIарира, че ще осигури изискваните

сертификати за автентичност.
Дко съопвепlнutllе dохулtенtпu са tta
разпо-|lоэlсенLlе в е-пек1l1рол!ен фор-мапl, -мо-пя,

посочеlllе,

|tеб аDрес, opzaH

dокулt е Htlla, lпочн о

[]

Да

представи изисквани,ге сертификатп,
изготвени от официа,rно признати

инстптуциIl Ilли агенцип 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 ,,не", моля, обяснете защо и посочете

t]

[]

Не

п

слуэюба, чзdаваttltt

озоваван е на

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

|2)

Икономическият оператор може ли да

ttпtt

]

d

oKylt

et ttп

а):

какви друl и доказаlелства могат да

бъдат

1

lIрслс tавсни:

Ако cъtlttlBetltHutlte dокчменпttt са tta
раэполоэlсuluе в елекпlронен формапt,

,tlс-lля,

пос()чеll1е:

(уеб adpec, ор.-он ttчu сllужба, чзОаваtцll

dокуменпtа, mочно позоваване на doKyMeltпta);

t . .]t.

Г: Стандарти за осиryряване на качеството

}l

]t

]

етандарти за екологпчно управление

Спанdарmu эо осuеуряване на кпчесmвоfпо а
сmапdарmu за еколо2 uчно у пр овле н uе

Оmzовор:

Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от
независими органи и доказващи, че
икономическият оператор отговаря на
стандартпте за оспryряване на качеството,

[]

!а

.,]t, ,

[] Не

вкJIючително тези за достъпност за хора с
увреждания.
Ако ,,не", моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно схемата за
гарантиране на качеството могат да бъдат
представени:

Ако cъottlBeltlHtutte doKyMeHпttt са на

(уеб аdрес, ореан ttлu слуэсба, ttзDаваtцtt

разпо.IоJlсенuе в елекll1ролlеll Qюрмспп, мо,пя,
посочеll1е,,

Икономическият оператор ще може ли да
представи сертпфикатrr, изготвени от

окум eHtlla, lllочно

озоваване tta

t,.]t ]t ]t
d

[]

п

D

oKy,t t eHtlt

ct) :

]

Да [] Не

независим и органи, доказващи, че
икономическият оператор отговаря на
задължителните стандарти пли системп 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 cъolllBeпlttuttte doKyMeHпltt са на
разполоllсенuе в елекmронен формапl,
1-1oc

оч

е rп е

,,

мо_пя,

(уеб аdрес, opzaH ttлu служба, uзdаваtцtt
d о

xylvte нпt

а, mочt о
l

п оз о в ав

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

ан е

н

а

d

oKyll

е н

пt

а),

Оmzовор:

На-utьlяване на броя

t]

Той изпълнява целите и
недискриминационните критерии или
правила, които трябва да бъдат прилоlкени, за
да се ограничи броят на кандидатите по
следния начин:

t

] t]Щаt] Не

В случай, че се изискват някои сертификати
или други форми на документални
доказателства, моля, посочете за всеки от тях,
даJIи икономическият оператор разполага с

Qtеб adpec, opzaH tt.lttt сltуэtбtt, ttзdaBttttltt

Dоку*tенtпа, lllotllto позовавалlе на
оокулчtенпlаtlttяпlсt):

t,, , ]t

]t ]t ]

изискваните докумен,tи:

Ако някоu опl пlезч серппtфчкаttltt tпu форл,tu
н ct

do кум ен ttl апн tt doKaэattt елс

р азп

o,|l

tlt в

о с а lta

оэlс eHue в еле кпtр olle l ! фор,лl аtп, лtоля,

посочеll1е за всrlцкll o1ll ll1ях,,

Част YI: Заключителнп положения
!олуllоdпttсанttяпt dекпарuра, че uнформаtluяtпа, посочена в ,tacttttt II V по-zоре, е вярлlсI ll пlочн(l, ll че
преdспtавена с яснопtо разбuране на послеDсплвttяltlа прtt преdсttiавяне на HeBepHu daHHtt.
,ЩолупоЬпuсанttяtп офtlцttсь,tно deшapupa, че
указанtоlле серпlлtфuкапlu tt dpyzu фор,tttt

Hct

е

е в съсlrlоянuе прлt поuскване tt без зttбова dct преdспtuвu

doKylteHtltalHu dока:|аll1елсll1ва, освен в сjlучалIше, KoZal11o,

а) въз,ltаzаtцttяпl ореан LL|ш въз_поэ!счtllеляlп може da получч llрttDруэtсавалl|Llп?е doKylveHпltt llрез прrпi
dоспlъп dо съоlпвеmнапла налрrонапн{l база daHHtt във всяка dърэtсава |lленка, кояпlо е doctttl,ttttct
безttлаltlно: uлtt
б) счtпtlано опl 18 окtпомврu 2018 z, най-късно, възлаzалцuяtll ор2ан uлu възложчlltеляпl BeLle прlllllеJlсовtt
съ опtв

е

пt lt attl

а

d ol\y м

е н

пlаL|uя.

,ЩолупоDпuсанuяttl dctBa офttцuално съz_пасLlе [посочеmе възла2аLl|1lя opzaH Llллl възлоэ!слпllеля съ?.!tасно
часпt I, разDел Д] dа получч dоспtъп Оо Оо\у,уенпшпр, поОкрепя1l|u ltнфор:чtацuяtпа, кояпlо е преdоспlсtвеttсt

cl [посочепtе съоlllвеlllнаlпа часпl, разDе,п/ пtочка/u] оm насll,iояLl|uя EdlttteH eBpotleйcKu DoK1,-vteHпl зсt
обtцесплвенtt поръчкLl за L|елLlпlе lla [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко
описание, препратка към публикацията в Офutluапен весmнuк

,Щата,

Hct

Европейсклlrl съюз, референтен номер)].

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

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 икономическия оператор, участниците попълват част А.
Кореспонденцията между възложителя и участника ще се осъществява на пощенски
адрес/ел,поща, интернет адрес/факс от участника в ЕЕ!ОП. При разминаване на информацията
върху плика и данните в ЕЕДОП, за вярно се приема посоченото в ЕЕДОП.
2. В Част II раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор,
участниците вписват в поле ,,Представителство, 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 надзоряи органи на участника; други лица със статут, който им позволява да
влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквившIентен на този, вfu,Iиден за
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи).
З. В Част II раздел В: ,,Информация относно използването на капацитета на други
субекти", участниците вписват в полето дали ще използват или не капацитета Еа 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 евентуално да възложи на подизпълнител
изпълнението на част от поръчката в Част IV ,,Критерlли за подбор", раздел В, поле l0) се
попълва процентно изражение на възложения обеv.
4. Специфични национмни основаЕия за изключване:
4.1. Осъждания за престъпления по чл.194-208 ,чл,21За-2|7 , чл.21,9-252 и чл.254а-260 НК,
4,2, Наличие на свързаност по смисъла на лар.2, т.44 от .ЩР на ЗОП между участниците в
процедурата.
4.3, Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата поръчка на дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциа,тен данъчен режим, освен при наJIичие на
изключенията по смисъла на чл.3 и чл. 5, т,3 от ЗИФО,ЩРЮПДРКЛТДС.
Участниците декларират обстоятелствата относно наJIичието или липсата на специфl.tчнl.t
национални основания за отстраняваЕе в Част III, буква Г от ЕЕ,ЩОП
В случай, че се прилага някое специфично национаJIно основание за изключване
участникът декларира в Част III, буква Г от ЕЕ!ОП (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,
м, 1,т,1,2,7 и чл. 54, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от
лицата на участника.
6. В Част III, буква В от ЕЕ!ОП участникът декларира дали е участвал в пазарни
консултации на възложителя и/ил+l 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 участвarло в пазарните консултации или в подготовката
на документацията за участие, участЕикът се отстранява от процедурата ако не мо)ке 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.l, т.2 ит.3 от ППЗОП, вItлючително
с посочване на имената и в какtsо кач9ство llo смисъJlа на чл.40. м.1 от ППЗоП е положен.

Оброзец

!!

!

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител, по чл.бб, ал.1 от ЗОП

(посочеmе lпLlхtецованлlепlо lla сuспемаmа

u

референпен номер)

.ЩЕКЛАРИРАМ:
1. Съгласие за участие, като подизпълнител при изпълнение на горепосочената поръчка

на кандидата

(посочеmе канdudаmа, на койmо сmе поduзпълнltmел)
2. Запознат съм с предмета на горепосочената обществена поръчка и приемам условията

на процедурата, одобрена от възложителя.
З. 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. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

!ата:
Подпис:
(uMe u фамltлuя)

Образец

!!

!

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл, 3 и чл. 5, т. З 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. .........

Попълваm се mрumе шi|le+cl

!екларатор

Lt

dлъжносm

Наименование на участника
Наименование на съдружника в
обединението

попълва се са.цо ако учасmнL!к е обеduнеlпrc, коеlпо не

е

лорltdttческо .пltце

ЩЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник:
1. Е/Не е дружество (вяlэноmо

поdчерпава), регистрирано в юрисдикции с
преференциа,,rен данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в
което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим,
2. Е/Не е свързано лиле (вяиюmо се поОчеlэtпава) с дружесlво. регистрирано в

се

преференциален данъчен режим, включително и
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано

с

юрисдикции

чрез граrкданско
в юрисдикция с

преференциа:Iен данъчен режим
З. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т.

от Закона за икономическите и финансовите отношения с

дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.
Забелеаска_, Тазll mочка се попълва, ако Dруэtсесmвоmо е реzuспрuрано в юрl,tсdttкtlttя с
преференtluален ёанъчен реэlслtм LlJILl е свързаllо с лл!ца, peтucmpltpaнu в юpucdttKtltttt t'
пр

е

ф ере

нцuал

е

н

d

анъчен реэrLм,

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възлоясителя в
седемдневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация нося
наказателна отговорност по чл. 3 13 от Наказателния кодекс.
,Щата:

Подпис:

(ttlvte u фа,мtutuя)

Оброзец

списък
по

Ал.1. т.2

!

от зоп
с лична карта Nч

.Щолуподписани ят l -HaT al

издадена на
,в

!!

с

ЕГН

_

(посочеmе Dлъэtсносmmа) на

качеството ми на

(посочеmе фlр.мапа на канdl,йаmа)

- кандидат в
квалификационна система с предмет: ,,ДОСТАВКА НА ТЕХНИЧЕСКИ ГАЗОВЕ" - реф.ЛЪ
КС 10/2017 г.

С настоящето декларирам, че през последните З (три) години считано от датата на подаване на
нашето заявление сме изпълнили следните доставки на технически газове, които са идентични
или сходни на IIредмета на системата:
Предмет на изпълнената
доставка и кратко
описание

лъ

стойност на
доставката, в

Крайна дата на
изпълнение на

лева без ДДС

доставка

Получател на
доставката
(Наименование,
адрес, телефон
за контакт)

l

2

з

За доказване Еа посочените в списъка доставки на технически гzвове, изпълнени от
прилагаме следните доказателства по чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП:

нас,

1

2............,..................

Изброяват се конкретните приложени от кандидата документи или конкретните регистри, на
които той се позовава.
Известна ми е отговорността по чл. 3 1З от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.
.Щата:

Подпис:
(ttлlе u

***

оm

ф

алlttlпtя)

Нпсtпояuluяm спuськ u Dоказаmелсtпваtftt се преdспlпвяm на основанuе ,tл.67, ол,5 u 6

ЗоП.

Образец

!!

!

ДЕКЛАРЛЦИЯ
по чл.lз5, ап,5 от ЗоП

!олуподписаният

l

-нта/

с лична карта N9

,в

на

lta KaHdttdalпa) - кандидат за вtOIючване в система

за

(tl ос o,t ettt

(tlосочеmе фuрмапtа

ЕГН

ми

с

издадена на
е d лъ эtсн ос

пl пла )

качеството

ча

предварителен подбор с предмет:

(посочепtе Halt,|reHoBaHlletllo на сuспlе,llаlllа

l!

референпlнлп й Hol,tep otll образеtlа на заявленttепlо)

.ЩЕКЛАРИРАМ:
Съгласен, съм при провеждане на конкретни процедури за възлагане на обществени поръчки чрез
настоящата кв:rлификационна система с предмет
реф.]ф .,.,..,..,....,..,..l,.,,.,..,,.,,.,,

срокьт за получаване на поръвночални оферти (техническо и ценово предложение) ла бъле не по-дълъг
от 7 (седем) календарни дни,
В случай, че бъда вюrючен в системата за предварителен подбор. настоящата декларация има силата на
споразумение съгласно чл.l3 5, ал.5 от ЗОП.

.Щата:

Подпис:
(uMe

.

rt

фа.lltпuя)

Насmояtцаmа dеttчарсttluя се попъttва заDълэlсumелtю оm лuцеmо/лutlаtпа преёсшавляваtцu
канdudапtсt по реztлсlпраL|uя, ако са съ?ласнu с посо.tенumе в dелс,царал|Lппlа условuя, В пропtltвен
случай се прu-паzа ч-ц. ] 35, ал,б оm ЗОП.

моб.тел.............,.........,.....,е-mаil
2.

моб.тел......,...................,..,е-mаil
_).

...........................г

гр,.......,.,.....,...,

flекларатсrр:

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

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.З2 от
ЗМИП) идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация .., ПрI-t
липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана
от законния представител или пълномощника на юридическото лице....
Извлечение от Правилника за прилагане на ЗМИП
Чл. 11 . (1) ,Щекларацията по чл. 6, ал, 2 ЗМИП се подава пред лицето по чл. 3, а,ч. 2 и 3 ЗМИП
или пред определен от него служител преди извършванетс, на операцията или сделката.

ОПИС НАДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОПАКОВКАТА, ЗА УЧАСТИЕ В
КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА С ПРЕ.ЩМЕТ:

(

посочепlе HattttteHozcltlueшo на cuaneMatlta

,Щата:

Подпис:

(ullle u фамuлuя)

tt

референпен но-мер)

6. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА

НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННА

СИСТЕМД И IIРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА -

Настоящитlэ указания са вilлидни и се прилагат при
подготовка на заявления за участие в квалификационна система на стопански субекти (КС)

I. Общи условия
1 .1 , Редът и условията, при които ще се извършва подбор на кандидати за участие 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 Възложителя, Всеки кандидат има право да подаде
заявление за участие в системата, като стриктно се придържа към приложените към
документацията образци. Заявлението може да се подава по всяко време в срока на действие на
системата!

с

на

изключение

описаните

в

настоящата

квалификационната система случаи.

документацията

за

стартиране

на

от всяка

документация за участие в
квалификационната система. Указанията се предоставят за достъп в профила на купувача па
,,БРИКЕЛ" ЕА,Щ, Раздел ,,Квалификационни системи", и всеки кандидат следва да се съобразява

1.2. Настоящите указания са неразделна част

с тях. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електроIIни
средства до документацията за системата от датата на публикуване на обявлението за създаване
на системата в ,,Официален вестник" на Европейския съюз. .Щокументите, които се отнасят до
квалификационната система и поръчките възлагани чрез (:истемата, се обособяват в електронна
преписка в профила на купувача със собствен номер и даl,1 на създаване.
1.3. Възложителят осигурява по всяко време достъп до критериите и правилата за участие в
системата, включително при поискване от заинтересованl,те лица. .щокументацията за участие в
системата се публикува в профила на купувача и е безплатна, За получаване на документация
на хартиен носител заинтересованите лица следва да отправят писмеЕо искане до възложIiтеля,
в което посочват адрес за кореспонденция, Изпращането е за сметка на лицето.
1.4. Кваrrификационните системите се основават на обективни критерии и правила, които са
определят от възложителя и могат да бъдат променяни от него при необходимост.
на тези критерии и правила се съобщава на лицата, включе[Iи в
Актуализирането
профила на купувача, в
ква,rификационната система. Всяка промяна се публикува
електронната преписка на конкретната система.
1,5. Всяко заинтересовано лице може да отправи писмено искане за разяснение 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
представляващия дружеството.
1.6. В електронната преписка на системата, в лрофила на купувача, се публикуват писмен1I
разяснения по обявените условия и критерии за включване в квалификационна та система.
Срокът за лредоставяне на разяснение от възложитеJ-Iя е 10 дни, считано от датата на
получаването му. Разяснението не се изпраща отделно на кандидата) отправил искането за

в

рrвяснение.
1.7. Начинът на предоставяне на разяснения за конкретна ]оръчка е описан в документацията за
възлагане на конкретната обществена поръчка.
II. Изисквания към кандидатите
2.1. При подготовка на заJIвлението за участие каЕдидатите са длъжни да спaвват 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 кандидатите и не могат да бъ,цат 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 заязление.
2.3, Заявлението се изготвя на български език на хартиен носител.
2.4. Клон на чуя(дестранно лице може да е самостоятелен кандидат в системата, ако може
самостоятелно да подава зzшвление за участие или да сключва договори съгласно
законодателството

на

държавата!

в която

е установен.

2.5. Когато кандидат в ква,rификационЕата система е обединение, той следва да представи в
змвлението 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 кzlндидатът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докarке,
че ще рaвполага с техните ресурси за срока на действие на системата, като представи докуNIенти
за поетите от третите лица задължения.
2.8. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за докaвването 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 задължения.
2,1 0. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида
и дела на поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са Емице основания за отстраняване от
процед}рата.
2.11. Участник в обединение, което е подмо змвление за участие, не може да подаде
самостоятелно заJIвление или да участва в друго обединение, подало заявление в същата
система.
2.I2. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в збIвлението на друг кандидат,
не може да представя самостоятелно заlIвление.
2,13, Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати в една и съща поръчка. Съгласно ý
2, т.45 от
на ЗОП ,,свързани лица" са тези по смисъла на ý 1, т.13 и 14 от допълнителните
на
Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
разпоредби
III. Подготовка на заявлението за участие. Съдържание
Заявлението за участие се изготвя по образеца в .ЩокумеЕтацията за участие и включва:
3.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие
с изискванията на закона и условията на възложителя.
* Когато кандидатът е обедиЕение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя за всеки
от участниците в обединението.
**Когато кандидатът използва подизпълнител, ЕЕ.ЩОП представя и всеки подизпълнител;
Х** Когато кандидатът се позовава на капацитета на'трети лица, третото лице представя

Д

ЕЕдоп.
З.2.

!окументи

за док,вване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо,

3.З. ,Щокументите по чл.З7, ал.4 от Правилника за прилагане на ЗОП, когато е приложимо.
Когато кандидат в системата е обединение, той следва да представи в збIвлението си копие на
документ, от който е видно правното основаЕие за създаване на обединението, както и следната

информация:
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението Еа отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълЕява всеки член на обединението;
- да бъде определен партньор, който представлява обединението;
- да бъде уговорена солидарна отговорност на всички членове на обединението.
3.4. ,Щекларация за съгласие от подизпълнител/и, в случай, че кандидатът ще използва
подизпълнител/.
* Със заявлението си кандидатите могат без ограничения да предлагат ползването на
подизпълнители.
**В
рамките на збIвлението си за включване в КС се излiсква кандидатът да декларира всички
подизпълнители, които предвижда да използва при последващите поръчки, възложени по КС.
3.5. ,Щокументи за поетите от трети лица задължения, в случай, че кандидатът се позовава на
капацитета на трети лица,
3,6. !екларация по чл. З, т. 8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален да!{ъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици.

ППЗОП

списък на други лица със статут, който им позволява
да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалеЕтен на този, валиден за
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
З.8. .Щекларация по чл.l35, a;r.5 от ЗОП
3.9 .Щекларация по чл.6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари
3.10. ,Щруги документи, изисквани от възложителя в обяв;rението и описани като приложения в
заявлението за участие.
3.1 1. Опис на представените док}менти, подписан от кандидата.
*При подаване на заJIвлението за
участие кандидатът декларира липсата на основания за
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез предоставяне на Единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация,
З.7. Списък по чл.40, arr.1, т.З от

изисквана

от

възложителя9

и

се

посочват

националните

база

данни,

в

които

се

съдържат

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът е установен, са длъжни да аредоставят информация.
IV. Подаване на заявление за участие
4.1. Заявленията се подават в управлението на ,,Брикел" ЕА.Щ, в обл. Стара Загора, общ.
Гълъбово, гр. Гълъбово - извън града, Отдел ,,Търговски" при спiвване на охранителния и
пропускателен рея(им Еа възложителя.
4.2, Не се приемат заJIвления в опаковка, която е неза[ечатана или с нарушена цялост, Такова
заJIвление се връща на кандидата.
4.З. Заявлението за участие се представя от кандидата или от упълномощен от него
представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с
обратна разписка, Еа адреса посочен от възложителя.
4.4. !окументите се предотавят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
- наименование на кандидата, включително участниците в обединението когато е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
- наименование на системата, референтен номер, а когато е приложимо и обособените позиции,
за които се подават документите.
4.5. Когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, се допуска
представяне на едно збIвление, ако тilзи възможност е посочена в обявлението за създаване на
квалификационната система.
4.6. Когато системата е разделена на обособени позиции и в обявлението възложителят не
допуска възмо}кността за представяне на едно змвление за участие, за всяка обособена позиция
кандидатите представят отделно комплектувани заявения за участие по всяка обособена
позиция 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 в
.Щокументацията за участие, Възложителят може да изиска част от заJIвлението да бъде
представена освен на хартиен, и на електронен носител.
4.9. Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или к}риерска слуlкба,
разходите са за сметка на кандидата. Риска от загубване на заявлението е за сметка на
кандидата.
4.10. Възложителят не се ангФкира с каквото и да е съдействие за пристиfането на заявлението
на указания адрес.
V. Провеждане на предварителен подбор на стопански субекти
5.1. Срокът за вземане на решение от възложителя запоl{ва да тече от деня на получаване на
заJIвлението за участие,
5.2. За разглеждане на заявленията за участие в квалификационната система възложителят
назначава комисия по реда на чл.103 от ЗОП. Комисията разглежда всяко постъпило заявление
и въз основа на обявените обективни критерии и правила предлага на възложителя да вклlочи

или да откаже включването на кандидата в системата, Комисията съставя протокол
разглеждането на всяко заявление. Протоколът се публикува в профила на купувача.

5,3. Възложителят взема решение относно включване или отказа за включване

за

на
заинтересовани лица в квшlификационна система в 6-месечен срок от подаване на заrIвлението
за включване в квшIификационната система. Отказът се мотивира.

5.4. Когато за решението по т.5.3 са необходими повече от 4 месеца, възложителят информира
заинтересованото лице в срок два месеца от подаване на заявлението за причините и датата, до
която ще бъде взето решението.
5,5, Решението по т,5.З се изпраща на кандидата в срок 15 дни от издаването му.
5,6. Възложителят може да вземе решение за прекратяваirе на участието в ква.пификационната
система на кандидат въз основа на определените при съзлаването на ква,тификационна система
правила и критерии. Решението се изпраща на кандидата най-малко 15 дни преди датата,
определена за прекратяване на участието му в квалификационЕата система.
5.7. За срока на действие на ква"тификационната система кандидатите са длъжни да уведомяват
писмено Възложителя за всички настъпили промени в заявените от тях обстоятелства и данни
до 5 дни след настъпването им. В писмото задължително се посочва реф.М и предмета на

системата за която те се отнасят. Не се вземат под внимание промени

_

и разяснения

на

кандидата, които не са свързани с вкJIючени в змвлението 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 няN,Iат
право да провех(дат рекламна и репрезентативна дейност за предмета на системата.
5.9. Всички действия на възложителя към кандидатите са в писмен вид. Когато решението не е
получено от кандидата по някой от начините, посочени в чл.4З, a,r.2 от ЗОП, възложителят
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, посочеци в зfuIвлението на всеки кандидат.
издал Решение за отказ за включване в
5.10. Кандидат за който възложителят
квалификационната система, може да подаде ново заявление след отстраняване на
констатираните несъответствия.
5.11. Кандидат, който е включен в системата, може по всяко време да се откarке от понататъшното си участие в нея като уведоми писмено за това възложителя.
5.12. Кандидат, изключен от квалификационната система, на някое от основанията посочени в
т.3 от документацията, може да подаде ново заявление за включване съгласно описаните в
същата точка срокове.
YI. Общи условия за поръчките, вьзлагани чрез квалификационната система
6.1. Конкретните поръчки за строителство, доставки !Iли услуги, попадащи в обхвата на
квалификационната система се възлагат чрез процедура на договаряне с предварителна покана
за участие, а изпълнителят на 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 систеплата.
6.3. При възлагане на конкретна поръчка чрез квалификационната система Възлоlrtителят кани
всички кандидати, включени в нея.
6.4. Всяка конкретна поръчка, възложена чрез системата получава уникален номер, Уникалният
номер съдържа референтен номер на системата, създадев 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 вкJIючени в обявлението за създаване на квалификационната система.
6.7. !остъпът до док)ц,Iентацията се предоставя не по-късно от датата на изпращане на поканата
за представяне на оферти. В поканата се посочва интэрнет адресът, на който е достъпна
документацията за поръчката.
поканата възложителят определя срокът за подаване на първоначапна оферта
6.8.
техЕическо и ценово предложение.

е

С

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

