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1.

ОБЩО ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1.1,

Предмет на настоящата обществена поръчка е: ,,.Щоставка на

помпен агрегат с гумиран корпус за пренасяне на абразивни
характеристики, посочени в техническите спецификации
1.2.

2 броя

хидросмеси",

центробеiксlt
с техниriескLI

Срок и място на изпълнение на доставките:

Срок за Ltзпъ_пненLlе ltct dосmавкапсt: 45 рабоmнu drttt otll dсmtаmа llcl ct.|lloLtBcllle ltct )tlztlcrl1,lct
подаване на поръчка от страна на Възложителя.

T,l

Начин на изпълнение: /?о зсtявксl Hct Възложttmеля
fiocTaBKaTa ще се извърши lla базата на поръчка, изготвена и подавана по факс ил[l с писNIо о,t
отдел ,,Поддръжка и ремонт".
страна на Възлоlкителя
Място на изпълнение:

DDР

базсt на Въз-цолtсumе,чя /Инкопlеlэ.л,tс 2010/ в zр Гъ,,tъбсlво, Изr;ъlt zlltti)a,

1.3. Вариантност на техническата и ценова оферта

Не се допуска да се представят различни варианти на офертата.
В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено --1.1лtr
еквивалентно/и" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посоченtl
стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон tIо
чл.48, arr.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени мо;]0л, източник, процес, търговска N{apкa,
патент, тип, конкретен произход или производство.
При доставка на еквивалент да се посочи еквиваJIента В случай, че се предлага еквивалеtlт.
уrIастникът трябва да докаяtе с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52

от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват I]о еквивалентен начин

изtJскван1.1я,ttt.

определени от техническата спецификация.
1.4.

Условия за формиране на цените:

- валута: вatлутата на офертите да бъде в лева;

други условия за формиране на цената:
IJените в офертата на участника да са без !!С и ла включват всички разходи на Изпълнителя по
-

изпълнението

на

поръчката,

включително

доставката

до

мястото

на

изпълнение!

посочено

по

горе.

l{ените трябва да бъдат твърди и необвързани с KaKB,lTo и да е други условия, кредитнrI lt
платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в документа циятi.r
за участие.

За нуlкдите на оценката на подадените оферти, участниците трябва да посочат: единична цена Ila
изделията и обща стойност

Критерий за оценка на офертите: икономпчески най - изгодна оферта, изразена чрез
най - ниска цена.
1.5.

Формиране на цената, която ще участва при оценяваIIето - предложената единична цеl]а се
умноя(ава по количеството, обявено от Възложителя,

Дко бъде открито несъответствие между предложената единична цена и общата стойност порадtl
доспусната грешка в извършването на аритметичните действия, Възложителят ще Kлacl]pa
офертите на база предложената по-ниска цена.

1.6. Изисквания и условпя па възложителя относно предложението за изпълненIlе на
поръчката. .Щокументи, KoIlTo участникът следва да представи за доказване съответствIlето
си с изпскванията на възложителя
1.6.1. В преOлоэtсенLlеmо за LlзпълненLlе Hcl поръчкаlflа учас,mнuкъlп Da deK:tctpttpct пу1оttзвоDuпle,ut tttt

uзDеluяmа u сmрOп на проuзхоl:
1.6.2, Възлоэrumeпяп оmсmранява оферmа за dосmавксt, коzаmо deпъm на пpodyKпlttttte с пlлоttзмlr)
оm mреmu cmpcrHll, с коumо Ев1-1опейскuяm съюз llллl Републttка Бъltzсtрttя ня.llа cKltoltel!o
сп()разу,4lенLrе, осLl?урявсlLцо cpclBlllr-tl ttлtt ефекtпuвен сlосmъп, нсtDвtturrза 50'% гlпl tlбпlttпttt
сmоЙносm lta проDукmttmе, вклlоченL! в нея,

ЗОП,
G преdложенttеtпо за Ltзпъ-tненLtе llcl поръчк{ll]lч,
учаслпнLжъm прLtлсl?а dоказсчllurcmва (копltе ttct dоzовор члu спорсlзу.l1еltttе с превоD Hd бъ:I?Lц.,L,кl!
езuк), че лtеэк:с)у Европейскuяlft съюз ttлч Републttксt Бъ-пzсiрttя u mреmа сmрOна е ск-|lюL!ен dozoc;o1l,
Kotlmo осttzурявсl cpaBHlljr Lr ефекmчвен i)осttlъп на бъ-п,zсtрскtt -zlllltl зсl уLlасmче в обtцес,пtвеtttt
поръчкll в tпазLl спlрана.
I.6.3. В преdлоэtс,енLlеlпо зсl LlзпълненLlе на поръчксtпlсl учасmнчкъm слеОвсr d0 пllеdспlсtвtt
проспекпнLl .ltcttlleplla,пLl на проttзвоOutпеля tta чзdе.пчяпа, ,уOоспlоверявсllцLl съоll1вепlс l11Blle l11o 1l.\l с

'Трепо спlраLlа"

е по с.1,1Llсъла на ý 2, m 55 оm,ЩР

Коzапlо спlоклtпе са с проLlэхоd оm mреmа спрсlна

1lзLlсквсlнuяmа tш Въз-rlоJtсuпlе-ut.

I.6.4. опаковоне
] б.J, ], Опаковспrcmо на uзdелttяmа се uзвърulва, каmо съlllumе се посmавяm в KclLLloHLl, cctHil,tltt
].б.-].2. Опаковкаmа mрябва dа преdпазвсt помпенumе a?pe?amll оп1 ,|tеханLlчнLl повреdtt, по (jpe_lle
на mранспорпlа tl съхраненлIеmо u,|l, оtп фuзuческu Ll хLt.vllчtlLl възdейсmвчя, оп1 B.,lcl?cl ll
а п,м о с ф ер н

u

в ъ з d е ti с

пl

в tt я.

l,6.5. Моркuровко
1.б.5.1. MapKupoчKlma Hcl поlmенumе аzреzапu mрябвсt dа бъdе 0обре Bttdtt-ltct,

LlеLlзп1рuвае7lа.

Тя се нансtся чрез ръчtlо

u.rlll

L!еп1,,tчв0 lt

JlaullulHo к,qейltовсutе, с елекmроlпlо ?рсlфчрсIне, с б()rt ll.,lu

l10

dpyz поDхоdяtц н сtчttн,
l.б.5.2. MapKttpoBKaпlct tпрябва dct съdърэtссt :
ttdенпttфuксlllllянсlполlпOml;
ГабарumнLt рсIзjlерLI н0 опtlковкаml на по.|1паmа Lt J|lctcalпa lш съlt|аmо,
1.б,6, lокуменпrлl, коumо uзпълнцmеляm mрябва da преDспавu пplt dоспtавка нп 11олll1елlлпllе

ozpezaпll

].б,6.], По.uпенumе azpe?amlt се прttdруж,авсtm оm серmuфuкOm за проLlзхос), чзdсrDеrt сlпt зсttltli)сt
проuзвоOLппел, с койmо се zаранmuра, че dосmавянсttпа парmudа оlп?овсlря lla L!зLlcKlaHltrLllla lltl
съоmвеm Ltmе за проOукL|Llяmсl спанOарmu,
],б.6,2,Всяка парmttdа се прttdруж,авсt оп оmOелен серmuфчкаm.
l, б. 6, 3, Серmuф пкапlъm съdърllсо :
Hаu.цeHoчaHlle Hcl завоdа проttзвоdttmел
Марка на помпенLlmе a?pezaml!

-

Фчзu,tнtt daHHtt tt mехнLlческu пара.lvеmрLl
Масаmа u номера Hct парrпttdаmа
Ho-1tepct Hcl съоlпвеmнLп сmанdарm

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

2.

!оставка на центробежен помпен агрегат
хидросмеси.
л!
l

с

ryмиран корпус за пренасяне на абразивни

HaIlMeHoBaHIle

центпобежен помпен агDегат

ТЕхниrlЕски ИЗИСКВАНИЯ

Мярка

кол.

бр

2

:

{ентробеяtен помпен агрегат:
Шламова помпа, центробе}кна, едностъпална с централно засмукване, гумиран корпус и работно
I

копело със следfiите параметри:
,Щебит 1250 m'/h

Напор-З1.5mНzО
!опустима максимаJIна плътност
рН на хидросместа от б до 8

на изпомпваната хидросмес

-

l500 kg/m'

Големина на абразивните частици - не повече от б mm в диаметър
ОС
Работна температура на хидросместа - от плюс 5 до плюс 60
В комплект с рама, ремъчни шайби и ел. двигател.

Парамтери на ел. двигател:
Моцност - 250 kW
Напрежение - б kV

Изисквания относно качеството на изделията, гаранционния срок и отстраняване,го
дефекти появили се по време на нормалната експлоатация на предмета на процедурrlта:

H1l

Гаранционен срок: Гаранционният срок на доставяните изделия трябва да бъде не по - I!{алко от
8760 работни часа, но не по маJIко от 18 месеца от датата на доставка.
Срок за отстраняване на рекламация:
Възложителят има право на следните рекламации:
- за явни недостатъци по изделията, липса или непълнота в придружаващата
документация - в момента на доставка на изделията, срокът за отстраняване на констатир:l}l
дефект и/или подмяна ще бъде 15 работни дни след датата на съставяне и подписване,го H.l
протокола за рекламация от страна на Възложителя;
- за скрити или неявни недостатъци - Възлохtите;lят има право на рекламации в срок до 6
/шест/ месеца от датата на лоставка.
В гаранционния срок Изпълнителят заменя всички некачествени изделия изцяло за своя
сметка!

като

в това

число

поема

и

транспортните

разходи

за

подмяната.

При рекламации, срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя ще бъде до 5
календарни дни от предявяване на рекламация от Възлоrrtителя, а срокът за отстраняване IIaI
констатиран дефект и/или подмяна ще бъде не повече от 25 работни дни след датата на съставяне
и подписването на протокола за рекламация от страна на Възложителя.
Участниците следва да представят декларация, от която е видно кой е производ!Iтеля rlii
предлаганото оборудване и страната на произход.

Изготвил
нт и подцръжка":
/ инж. ,Щаниел Стоянов/

З.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ
ДО: "БРИКЕЛ"ЕАfi - гр. Гълъбово
от:
Участник:
Адрес за кореспонденция: ...........,.....,..,.

тел.: ..,..,...,.,.......,..., факс:,.............,.........., e-mail:

град/клон/офис:

Банка:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена
поръчка с предмет: ,,,Щоставка на 2 броя центробежен помпен агрегат с гумIrран корпус за
пренасяIiе на абразивнrr хидросмесп" - реф.JlЪ |22001120|7.
!екларираме, че:
1. Запознати сме с документацията и с условията за участие в обявената от Вас процедура
по ЗОП, ПриепIаме без възраrrtения и ще спазваме всички условия на възложителя, посочеIllI
документацията и техническата спецификация, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в
случай че същата ни бъде възлоltсена,
2. Съгласни сме с клаузите, условията и задъл]кенията ни по приложения проект llii
договор, приемаме ги безусловно и без възражения. и сме готови да ги изпълним.
3. Срокът на валидност на нашата оферта е 150 дни, от датата която е посочена за дата llil

*"'Т:Т;:НЧiОillu"

за сключване на договор, приемаме ги и ако бъдем избранl. зzl
изпълнител, ще сключим договора при заложените в него условия, в законоустановения срок.

,.rо"""та

5.

Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 4 Yо от стоЙността на договора ще
лредставя в следната форvа: .,...........
/парична сума , банкова гаранция, застраховка/
6. Приемаме, в случаите, че нашето предложен L{e бъде прието при лодписваIIето IJa
договора, да представим документите по чл. 1 ] 2, a,,r. 1 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на
договора.
илоя(ения:
неразделна част от на
1 . Опис на документите, съдържащи се в опаковката
2, Единен европейски документ за обществени поръчки (ВЕДОП). Единен европейскtt
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участн}Iка, а когато е приложимо за всеки о,г
участниците в обединението, което не е юридическо лLiце, за всеки подизпъл}lител и за всяко
лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, или лекларация IIit
основание чл,44, u1.2 от ппзоП във връзка с чл.67, ал.З от ЗоП. Стандартен образец на ЕЕflОП
моя(е да бъде изтеглен от официалната страница на Дгенцията за обществени поръчкI1 www.aop.bg
3. ,Щокументи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е прилоп(иN,lо).
4, .Щокументите по чл,37, ал.4 от ППЗОП (когато е приложимо),

5.

!екларация от подизпълнителя, че е съгласен дiа участва в изпълнението на пор,ьLIката

(когато е приложимо)

6. !окументи за поетите от трети лица задължеЕия, в случай, че участникът се позовава на
капацитета на трети лица.
7. !екларация 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

преФеренциален данъчен режим, контролироните
о1 тях лица и техните действителнll
собственици във връзка с участие в процедура за възлагаJе на обцествена лоръчка
8, !екларация за липса на обстоятелствата по чл.101, ал.11 от ЗОП.
9. Техническо предложение, съгласно чл. З9, ал.З от ППЗОП - по сlбразеt1 ttпl
dоку,лlенmацttяmа,
10. .Щокумент за упълномощаване
/Описват се и се лрилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата,
когато

това

11.

лице

е различно

от

лицето!

законен

предста]]ител

Плик с надпис ,, Преdлаzспttt цеLlовч

на

дружеството

предложение на участника, по представения в документацията за участие образец.
12, ДвyIц дадy]ц€дш, по преценка на участника:

!ата:
Подпис:

(tt,ll

е tt фаlчttпtп)

участник./

псtра,|1еmрч", който съдърlка ценовото

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащIIя
орган или възложителя

в Офuцuален

Becпrttll+ ll0

процеdура, lttttlltlp:ltпtlttltlltu,

ИIIФорNIАция зА процЕдурлтд зА възллглнЕ нА оБщЕствЕнл поръчкА
чпсlп I, лце бъdе uзвлечепtl авmо,наlпuчно, пlltt yc.,ttlBue це

Инфор:ttацuяпtа,

Иlеппut|лuцttрп n" no

uo-o",ru-"r"'

Оmzовор:

Име: ,,Брикел" ЕА.Щ

t]

3а коя обuqесtпвена поръчклl се оmпася?

Оmzовор:

Название или кратко описание nu ,rop""nuruo,

t]

,r.Щоставка

на 2 броя центробежен
с ryмиран корпус за

ЕЕДОП

помпен агрегат

пренасяне на абразивни хидросмеси"

Референтен номер на досието, определев
от възлагащия орган или възложителя (ако
е пllttltоэtсLt.л,tо)': реф. JФ l2200l

t]

7

Част II: Информация за икономическпя оператор
А: ИнФормлция зл икономичЕския опЕрАтор
Иlенпtлкlluколltlя:

OпtzoBop:

Име:

Идентификационен номер
приложимо:

по ,ЩflС, ако

е

Ако не е приложимо, моля посочете

друг
национаJiен идентификационен HoMepJ ако е
необходимо и приложимо
Пощенски адрес:
Лице или лица за

t]
t]
t]

L

KoHTaKTu:

Телефон:
Ел. поща:

Интернет адрес (уеб адрес) (ctKo

е

прLшоэlсLlJlо),.

t]
t]
t]
t]

]

Об tца utt tlлор,тuuрlя :

Оmzовор:

Икономическият оператор микро-, малко или
средно предприяr". n" е'?

[]

само в слччай че поDъчката е запазена',
икономическият оператор защитено

[] Ща []

Да [] Не

Не

предприятие ли е или социално предприятие',

или ще осигури изпълнението на поръчката в

на програми за създаване на
места?
защитени
работни
Ако ,,да", какъв е съответният процент
контекста

рабогничи с увреждания или в неравностойно
полоlкение?

Ако се изисква, моля, посочете

въпросните

служители към коя категория или категории
работници с увре)кдания или в неравностойно

t]

t]

8

поло)I(еtIие принадле)l(ат.

Ако е

приложимо, посочете

икономическият оператор

е

дали

[]

регистриран в

официалния списък на

!а

[] Не [] Не се прилага

одобрените

икономически оператори или дали иI,Iа
еквивалентен сертификат (напр. съгласно
национална квалификационна система
(систепtа за предварително класиране)?

Ако,rда":

отговоDете на въпDосите в
остдналите частп от този rrаздел, rrаздел Б и,
когато е целесъобразно, раздел В от тазц

Молд

част! поцълнете част V. когато е
пDиложпмо. п при всичкц случаи
попълнете п подпппIете част YI.
а) Моля посочете наименованието на списъка
или сертификата и съответния регистрационен

или сертификационен номер, ако е
приложимо:

б) Ако

серпчфuкппъlп за ре?L!спlраL|Llяll1а

Ll.|ltl

a)t

]

б) 6,еб oDpec, opzctH

u.,tlt

tB)t]t ]t ]t
doKyl"t eH m a,

п

ючн о

11

с,lужба,

озовавалl е ttct

]

ttзdctBctttltt
d

ol9l.u ett tlt a) :

]

серmчфutlttранеtllо е лlа|Lrчен в е.,lекlпронен
cllop.,tt апl,,\l о_|lя, п ос о| te п е,

зсt

в) Моля, посочете препратки къi\,l

г)

[]

!а

[] Не

д)

[]

!а

[]

документите, от които става ясно на какво се
основава регистрацията или сертифицирането
и, ако е приложимо, юrасификацията в
официалния списък'О:
г) Регистрацията или сертифицирането
обхваща ли всички задължителни критерии за
подбор?

Ако,,не":

в допълненпе моля. попълнете лIrпсващата
инфоrrмацпя в част IV, Dаздели А, Б, В или
г споrrед слyчая САмо око tповtt се пзчсква
съелослtо съоmвеmнопло обявлепче uлч
lo Ky,lte пmпцлtяпtа за об uрсlпве н опIr поръ чкп:
д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за плащането на
социалноосигурителни вноски и данъци или
иul,ьллi,qlпiо

орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп
до национална база данни във всяка държава

(уеб adpec, o1lzatt tt.,ttt слуэrба, uзdaBattltt
dоку:lеtппа, ll!очно позоваване Hct doKylt ettlttct)

t, ]t ]t ]t

членка?

Ако съопвепtltttlпе doKy.lleHпttt са

Hct

разпо_|lо)lсеltл!е в елекпlрол!ен Qlop,vaпt, л,tоля,

посочепlе,,

Фор"лtа tta yrtacпltte:

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

Не

Оmzовор:
[]

Да [] Не

]

,

Ако rrда":

а) моля, посочете ролята на икономическия
оператор в групата (ръководител на групата,
отговорник за конкретни задачи..,):

а): [,,.,..]

[

б) моля, посочете другите икономически
оператори, които участват заедно в
процед) pala за възлагане на обществена
поръчка:
в) когато е прилох(имо, посочете името на
участващата група:

б):

Обособенu позltцtttt

Опtzовор:

Когато е лриложиNlо, озtlачение на
обособената/ите позиция/и, за които

]

в): [...,..]

t]

оператор )келае да направи
оферта:

Б: ИнФормАция зд прЕдстлвитЕлитЕ нл

икономtlчЕския опЕрдтор

Дксt е прttчоэtсtl-у!о, ,чо-llя, llocolleпle ttlleпto/Hcttпa tt аОреса/uпlе tta лпцепlо/аtпсt, yllъjlltollOIl|(lIo 1l
преdсплав-ilяваtп uкономuческLя Ollepatltop за L!елuпе на llасlпояll|аtпа проtlеdчра зtl (1ъзц(l?0лlе
Преdспtовumелсmво, пко tlм0 пlttкuва:

Оtпzовор:

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

t

]

t

]

.Щлъжност/,Щействащ в качеството си на:

Пощенски адрес:
Телефон:
Ел, поща:

Ако е необходимо, моля да

предоставите
подробна информация за представителството
(форми, обхват, цел,.,):

В: ИнФормлция

t]
t]
t]
t]
t]

относно използвлнЕто нА клплцитЕтА нл

Из ll олзвач е н п,tу ллtl ка поцutпеtп:

Опlzовор:

Икономическият оператор ще използва ли
капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, посочени в част [V, и
критериите и правилата (ако има такива),
посоченн в частV по-долу?

[]Да []Не

друг1,1

суБЕктI,t

10

Г: Информация за подизпълнителп, чийто капац тет икономическият оператор gдца да използвir

(разделът се попълва

само ако тази информация

се изисква

изрIltIно

от възлагащия орган или възложителя)
възл ttzпH е

н

а поd лlзпълн umел

ц

:

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

Оmzовор:
[]Да []Не Ако да и доколкото е !rзвестно,
моля, приложете списък на предлаганите
подизпълни,тели:

t]

в dопълttелtttе

ta,.ll

Част III: Основанпя за изклюtlване
А: ОсновАн}lя, свързАнLI с нАкАзлтЕJ,IнIl прлlсьдIl

11

lш

OcHoBaHtM, свързанu с наказаmелнu прuсъdu

сь?ласлrо нацuонtulнumе разпореdбu зп
прalлоzаllе lla основанrlяlпа, посочена 0
член 57, параzрпф l оm luрекmuваmа:

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 упрa)княва контрол в рамките
на тези

органи,

оконlIателна

присъда

във

с едно от изброените по-горе
основания. която е лроизнесена най-vного
връзка

Опtеовор:

[] Ща [] Не

Ако

съоlllвеltlнLоllе doKyMeнпtu са н0
в e-qeKlllpolleH фор,чспп, ;llсl.чя,
l1ocolletlle, (уеб аDрес, opzaH tt.чtt счу.лк,ба,

разпо,по)ltенuе

ttзDаваtцu dокулlенtпа, l1lo1ll!o llозоваване

t ]t ]t ]t
doKyltlettllta):

r!cl

]''

преди пет години, или съгласно която
продъля(ава да се прилага период на
изкJlючване, пряко определен в присъдата?

Ако,,да", моля

посочете'О:

а) дата на присъдата, посочете за коя от точки
1
б се отнася и основанието(ята) за нея;

а)

дата:[

], буква(и):

-

б) посочете лицето, което е осъдено [];
в) доколкото е пряко указано в присъдата:

[

], причина(а):[ ]

б) t..,...]

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

[

Ако

съоlllвеlltнLltllе doKylteHmtt с0 lltl
рOзпопоэrсенLlе в е.Nекlпронен фор-,ltсtпt, _l.tо.,tя,
посо|l(ll1е: tуеб аорес. ор?t] п.1l! c.1.1,,1h,itl.

чэёавсtttltt dокуltенпtа, ll1o|!Ho 11озоваваuе IltI

doKylvteltпta);

В случай на присъда, икономическият
оператор взел ли е мерки, с които да докаже

[l Да

Г'l

t

]

]t. ,]t

t

][,.,,..J''

Не

своята надеждност въпреки наличието на
съответните освования за изключване"
(,,реабилитиране по своя инициатива")?

Ако

,,да",

2]
мерки:

l\lоля опишете

предприетите

Б: ОсновАния, свързАни с плАщАнЕто нА дАнъци иJtи социллноосигур!IтЕлни BHocKtI
Плаttlане

dоttъцtt

ttпч

OпtzoBtlp:

iiскUя парлаI{ент и на Съвета ot ]6
целите l]a IIзпираIlето на па]]Il tI
Евролейския парламент lt на Съвета от
а

5

защитата на жертвUте от него I] за заi\.1яна на

со l4rl плl l оос lQyp umел I 1,1 в, l ос к ll :

ли
всички свои задължения, свързани
Икономическият оператор изпълнил

плащането на

данъци

е

[] Ща [] Не

с

или

социалноосигурителни вноски, както в
страната, в която той е установен, така и в
държавата членка на възлагащия орган или
възло)l(ителя, ако е различна от страната на
чстановяване?

.Щанъци

Соцпалноосиryрителни
вноскп

a)t

a)t,,. ..]б)t,

Ако ,,не", моля посочете:

а) съответната страна или държава членка;

б)t

б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на
задълженията:
l) чрез съдебно решепие или

Bl)
[]

административен дкт:

решението или актът с
окончателен и обвързвац

[]

]

]

Да [] Не

Да [] Не

Моля, посочете датата

присъдата

[] Ща [] Не

-

-t]

[] Ща [] Не

t]

t]

характер ли е?

-

Bl)

,,,]

t

]

на

или

решениеr о/акта.

В

случай

на

присъда

срокът на изкJlючване, ако- е
определен пряко в
прпсъдата:
2) по друг начин? Моля, уточнете:

г) Икономическият оператор изпълнил ли е
задълженията си, като изплати или пое]\{е
ангiDкимент
изплати
обвързвац
да

дължимите

данъци

или

в2)

г)

[

в2)[

,]

[] Ща [] Не

Ако ,,да".

ьtоля.

опишете подробно:

t]

г)

[]

]

Да [] Не

Ако ,,да", моля,

опишете подробно:

t]

вноски,
социалноосигурителни
вкJIючително, когато е приложимо, всички
начислени лихви или глоби?

Ако cъotltBetlltttпlte dокуменшu по опlлlоluе

lla

dонъtltt ll.,l!!
на
col|Ua,IHoocll?ypltпleлllll BllOcKu е
ittоля,
в
e.ltеKlltронен
фopltctлt,
р0з11o.|lо)!сеllllе
но

n.lall|alleltlo

Llе

(уеб adpec, opz,ttt tt.,ttt с;lуэюба, чзdслвсtttltt
c)oKnltel tпtа, пlс |tHo tlозоваване н Ct i)oKyl rcH

t, ]t ]t ]t

]

пttt )

, ]

j

посо|lе111е;

в: ОсновАния, свързАн1.1 с нЕсьстоятЕлност, конФлrli{тl.| нл tlHTEPEcII
нАрушЕн[tЕ25

IIл1.1 п

роФЕсllоt|А-цI Io

Инфор,+tацuя оmносно

евепtпуulна
несьсtпояlпелносm, конфлuкtп на uнmересu
ttlz tt про tpec uо н ал но н ару ш е н lle

Икономическият оператор нарушил
Е пJDEIlnU,

лUлUJIпU!U,llJ

ли

е,

Un Б

JальJrлЕпп,lа

областта на екологичното, соцllалното или
26л
трудовото право /

Оmzовор:

[]

!а

[] Не

Ако ,,да", икономическият оператор

взел

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

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

... ]

[] Ща [] Не

б) предмет на производство по
несъстоятелност или ликвидация, или
в) споразуменше с кредuторпте, или
г) всякаква ана,rогична ситуация, възникваща

от сходна процедура съгласно национмните
законови и подзаконови unrou"",
"n"
д) неговите активи се администрират от
ликвидатор или от съда, или
е) стопанската му дейност е прекратена?

Ако,,да":

-

Моля представете подробности:

t

]

Моля, посочете причините, поради
които икономическият опера,tор ще
бъде в състояние да изпълни

t

]

поръчката, като се взеNlа,г предвид
приложимите национални норми и

мерки за

продължаване на
стопанската дейност при ,гези
обстоятелства28?
AKcs съb tпве
рсtзп
11oco|lell1e,,

е DoKy.lt е l пltt с а t а
e в е,lекпIронен r]юр.,tt а пt,

rlt Htt пt

o.|lo Jlce Hll

t

t

,vtо.,tя,

(уеб adpec, ор?он unll

Иконол,tическият оператор извършил ли е

те;кко професиоrал"о.,ару-е"ue'o?
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

а,

о

t ]t ]t ]t
0 о Ky:lte н пt

[]

пl o1l н

tl о з о в а в

]

с-п),лtсбсt, чзluвспtltt
е tt tt d о K-:,.,l е пl с t ) :

ан

t

t t

Да [] Не,

t]

l.+

Ако,да",

икl)номическият

оператор

предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя иttициатива? [] Да [] Не

Ако,,да", мспя опишете предприетите мерки:

t,,,

Икономическият оператор сключил ли е
споразумепия с други икономически
оператори, насочени към нарушаване на

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

.]

[] Ща []

Не

t...]

Ако,,да", икl)ноN{ическият оператоI]
предприел лl,j е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Ща [] Не
Ако,,да", мспя опишете предприетите

t]

Икономическият оператор има ли информация

свързан с
за конфлпкт
"а,rнтерес"'О,
уLIастието му в процедурата за възлагане на
обществена поръчка?
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

Икономическият оператор или свързано с
него предприятие, предоставял ли е
консултантскп услуги на възлагащия орган
или на възложителя или участвал ли е по
друг начин в подготовката на процедурата
за възлагане на обществена поръчка?
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

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

]\Iерки:

[] Ща [] Не

t]
[] Ща [] Не

t]
[]

!а

[] I-le

t]
Ако,,да",

икономическия,г оператор
предприел лл] е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Ща [] Не

Ако ,rда", мспя опишете предприети,Iе Nlерки:
t, , ..]
Мояtе 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 изкJIючване или за изпълнението
на критериите за подбор;
б) не е укрил такава информация;
в) MorKe без забавяне да предостави

придру)l(аващите докумен,tи, изисквани о,t
възлагащия орган или възложителя; и

[] Да [] Не

г) не се е опитал да упра)кни 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 обшес] вена
поръчка, или да предостави поради
небрежност подвеждаща информация, която
може да ока)ке съществено влияние върху
решенията по отношение на изкJlючването,
подбора или възлагането?

Г: Други основАния зА !tзключвлнЕ, които можЕ дл Бъдлт прЕдвидЕни в нлционАлното
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НД ВЪЗЛЛГЛЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НЛ ДЪРЖДВЛ ЧЛЕНКА

Cпetlttllltt,tHtt Hal1lloll(ulHll осllовtu!alя зtl

Оrпzовор:

Прилагат ли се специфичните национални
основанпя за ltзключване, които са посочени
в съответното обявление или в
документацията за обществената поръчка?
Ако doKy.l,t ен llt аtlлlяlllа, uзLlсквttнс! в

[..,]

uзюllо|lвоне

съоlllвеlllноll1о обявленttе lt,ц tt в
doKy:tt еttпtаtlttяпtа за поръчкаll?а са dосlttъпнu
по е,цекll?роllеll пъп1,,uо-пя, 11осо|lепlе;

В случай че се прилага някое специфично
нацшонално

основанпе

[] Ща []

lle

Qtеб аOрес, o1lzcttt u_ltt сlуэкбсt, ttзdавсtultt

[]

!а

[] Не

за изклюlIване1

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

t]

Част IV: Критерии за подбор
Опшосltо Kp.lпleprlrlпle за ttоDбор (разlела ш,tttрозlелu
оперопlор зuявява, lle
q,:

А-Г

ОБщо укАзлниЕ зл всички критЕрилr зл подБор

всrlцкu зuскGанч крлlmерuu

зtl

Оmzовор:

Той отговаря на изискваните критерии

за

t] Да [] Не

Сttазвпне но
поdбор

подбор:

опt lпсmояlл|оfлlо ,tocпt) ttKottoltu,lec<ltяt l

А: ГоДност

Гоiноспl
J

)

Опzовор:

Той е вписан в съответнпя

професионален плн търговски регистър

в

държавата членка, в nu",ru у"тановен":
"
Ако съопtвеlltнttlttе )oKylteHпttt са на

разtlо-поJtсел!Llе в елекll1роllе1l фор-llсuп,,,ttо;tя,
11осо|lепlе;

2) При поръчкп за услуги:
Необходимо ли е специаJlно разрешенпе или
членство в определена организация, за да
може икономическият оператор да изпълни
съответната услуга в дър)кавата на

установяване?

Ако cъotltBettttt ulпе DoKy;ttetпtltt са tta
pclзltolloжeHLle в e.|leKlllpoHeH r]lop.vtcuп,

.ltо_,tя,

пocollellle:

t]
|lеб аdрес, орzан ltltt сц,жбсt, tlзDaBtltl|Lt
doKy;ttettпta,

озоваваlt е па doKy,tt ен

]t.]t,

t., ]t.

ll1

o|lHo

11

]

пttt),.

[] Ща [] Не

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

Qtеб adpec, opzalt

tt.пtt

doKy:tt енпt

о

а,

сltуэtсба, ttзictBctttytt
оз oBaBatl| е н а Dокуl ett

t ]t ]t ]t
пl ot! н

Б: 1.1коноNltIЧ Еско и ФltнАнсово

11

t

]

пt ct):

съсТоянlIЕ

икоttомuческuяltt
бttл u

Икон ом ч цеско u

ф tt н ан

сово съсплоян

uе

[а) Неговият (,,общ") годишен оборот за броя
rЬинянсови голини иlиaкRяни R {:,ьa),i,Rе-t,н(yl,(r
обявпение

ипи

в покчментаlIия,|,а,lа

ll()пъчка,I,а

е както следва:

и/или
lб) Неговият среден годишен оборот за броя
годtlни, изисквани в еъответното обявление
пли в документацията за поръчката, е
както следва]]():
Ако cъotltBetlltttttlte doKy.MeHпttt са tta
разпо.поэlсеllл!е в елекпlроl!ен фор_uсtпt, .uоля,

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

, ,

...],[.

,.

...][...]валута

(уеб adpec, o1lzaH

tt.tttt

doKy.lleHпtct, lllочно

t

]t , ,lt

,

п

lt,

с.,tуэюбсt, uзdсtвспtltt

озовавон е tt ct

doK)l:tt elt пtсt) :

,.,l

посоLlеll1е;

2а) Неговият (,,конкретен") годишен оборот в

стопанската област, обхваната от
поDъчката и посочена в съответното

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

обявление, или

в

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

документацията за

поръчката, за изисквания брой фиtrансови
години, е както следва:
tt/ttлtt

2б) Неговият среден годишен оборот в

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

областта п за броя години, изисквани в
съответното обявление илп
докумеJlтацпята за порыIката, е както

следва

:

Ако съоtltвеttttttппе

doKy.ltteHпttt са на

разllоllоэlсенче в е-rlекпlроl!елl фор:vапl, л,tоля,

(уеб adpec, opzatt ttлtt слуэtсба, ttзDаваtцtt
dокуменпtа, l1lочно позоваване на

посоllепlе;

dоку,л,tенпlаtltяlпа),

3) В случай че липсва информация относно
оборота (обция или конкретния) за целия
изискуем период, моля, посочете датата, на
която икономическият оператор е учреден или
е започнал дейността си:

[.

е.

както следва:
о э lc е

l l Lt

ев

е -|t е

Klllр

о l!е

н с]юрlt спп,

;lt

о;tя,

5) Застрахователната сума по неговата
застрахователна полпца за риска
,,професпонална отговорност" възлиза на:
Дко cъotttBetltrtcttlta ttнс]юр,лlаtlttя е на
рсtз

llo.1

tоэlс

llосочепlе;

е

Hu

ев

е-|е

]t. .]t . ]t ]

.

.],

-

[,.....]"

(уеб аdрес, ореан tt,ltt с.lуэк,бо, чзdсtвспtltt

doKylteHпla, l11olll!o llозоваване на dtlKy:t

Ако cъotttBelltHtпlte doKy;tteHltttt са на
р аз ll o.t

..

(посочване на изискваното съотношение
lб
и стойността):
съотношение между х и у'"

4) Що се отнася до финансовпте

посочени в съответното
""orno-"nrr",
обявление, или в документацията за
обществената поръчка, икономическият
оператор заявява. че реалната им сrойност

t]

t

кпtроt le н QlopM спп, ill оля,

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

t ]t ]t ]t

]

ен пttt),.

[....,,],[......][...]валута
(уеб aDpec, opzalt
d

oKyM

eH llta,

tll очн

tt-пtt

о

слуэtсба, uзdаваttltt

п оэ

оваване

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

н

tt Dокуsl енпt а ) :

t]

оператор заявява, че:

Ако cъotttBelltHallttt dокуltенпlаtlttя, кояпtо
.ltolrce 0а е бu;lсt посо.tена в съошвепIноlllо
о бя вл е l tt е tt-пt t в d ону l,t е н п t аl|Ltяlll а э а
t

oбttlecпlBettattta поръ|lка, е dоспtъпна по
е.ц е

к

пlроне н пъll1,,|,l оля, lloc otl е lll е,

Qlеб adpec, opzatt tt;ttt слуэtсбсt, ttзdсtвспцtt
d oby_lt ен пtсt, lll olt но
оз овавtlне н а
11

dtlKy:ttetttпcttlLtяпtct):

t

]t

]t

]t , ]

В:

Техн

u

ческлt tt ttpotllec

tt

ТЕхнllчЕски и проФЕслiо1-1ллtlи спосоБности

он ttлн

u сltособ

п

осmu

оператор е пзвършил еледнпте строителяи
деt'iности от конкретнIlя вид:

Ако cъolltBetttHttlпe DoKylteltttttt oll?l!ocчo
(loбpltпtLl tlзпъ]ll(ttll( tt ре ly. ttttaпt ottt ttaitвсlJltнLоllе сlllроuпrclнч рабопtu са на

рсlзllо.|lо)lселlче в елекlllронен фор.ttапt, ltо.,tя,

llосоче1llе,,

Оtпzовор:
Брой години (този период е определен в
обявлението или документацията за
обществената поръчка): [......]

Строителни работи: [......]
(уеб adpec, opzаH

tt.пtt

]t ]t

с;tу;жбсt, ttзdсtвtпtltt

doKy.l,teHпta, l1lottHo 11озоваване

t,, ,]t,

]

l!

а do{y.llelt пlа),,

е определен в
доку]!1ентацията за

Брой години (този период

обявлението
]9

llре]реФерентния период икономическият
оператор е извършил следните ocHoBHIi
доставки или е предоставил следните
основни услуги от посочения вид: При
изготвяне на списъка, NIоля, посочете сумите,
да,lиlе и получа]ели,lе. независимо дали са
4о
пуOлични или частни суоекlи

или

обществената поръчка): [..,

описание

Суми

.. , ]

Щати

Получате
ли

:

2) Той може да използва следните технпчески
tl/
лица или органп , осооено тези, о,tговарящи

за

контрола

на

с

]

t

]

t

]

t

]

качеството:

При обществените поръчки за строителство
икономическият оператор ще може да
използва технически лица или органи при
извършване на

t

tрои rелството:

З) Той използва следните технпчески
съоръжения п меркп за гарантиране на
качество, а съоръженпята за проучване и
изследване са както следва:
4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в
състояние да прилага следните системи за

управленпе и за проследяване на веригата
на доставка:
комплекснu cmoкt,I uJau услуеrl llгlu, по
uзкпlоченuе, за clпokll uлal !слуzll, коuпlо са

5) Зп

l9

със спецaцuatlо l|pеdltознпце ue:
Икономическият оператор ще позволи ли
t2
извършването на проверкц на неговия

[] Ща [] Не

пропзводствен или технически капацитет и,
когато е необходимо, на средствата за
проучване и изследване, с които разполага,
както и на мерките за контрол на
качеството?
6) Следната образователна и професионална

квалификация се притежава

от:

а) доставчика на услуга или самия изпълнител,

а)[

б) неговия ръководен състав:

б)t

tt/ttлlt (в зависимост от изискванията,
посочени в обявлението, или в
документацията за обществената поръчка)

7) При изпълнение на поръчката
икономическият оператор ще може да
приложи следните мерки за управленпе на

t

]

околната среда:

8) Средната годlIшва численост на състава
на икономическия оператор и броя г на

ръководния персонал през последните три
години са, както следва:

Година, средна годишна численост на състава:

t ],t
t ],t
t ],t
Година,
t ],t
t ],t
t ],t

]

],
],

брой на ръководните кад|]и:

9) Следните IIнструментII, съоръrкения илII

TexHIi.IecKo оборудване ще бъдат на негово
разположение за изпълнение на договора:

l0) Икономическият оператор възнамерява
,rодизпълнител"
евентуално да възложи
"а
изпълнение,tо на следната част (процеrrтно
п]ражение) от поръчката:
Икономическият оператор ще достави
изискваните мостри, описания или снимки на
продуктите, които не трябва да са придружени

t

]

t

]

t... ] t]

|а

]

].
]

t] Не

от сертификати за автентичност.

Ако е приложимо, икономическият оператор
декJlарира, че ще осигури изискваните
сертификати за автентичност.
Дко съоlttвеtttнtttпе doKy,lleHltttt cct но
J)tIз1lоlюJюеllllе в е-1екпlронен фор:ttсttп,

lloco|leпle;

-t

to.,tst,

[] Ща[] Не

(уеб adpec, ор?tlн

L!-пLr

d oKylt ен пl ct, lпочн

о

dокуltенmа),.

по

сltужбсц чзDаваtцu
з oBaB(tH е н а

t.. ]t ]t ]t

]

20

12)

Икономическият оператор може ли да

[] Ща []

представи изискваните сертификати,
изготвени от официално признати

инстштуции или агенции по контрол на
качеството, доказващи съответствието на
продуктите, които могат да бъдат ясно
идентифицирани чрез позоваване Ila
технически спецификации или стандарти,
посочени в обявлението или в документацията
за поръчката?

Ако ,,не", моля, обяонете защо и

посоче,tе

какви други доказателства могат да бъдат
представени:
Ако cъotttBetltttttltte doKylleHttttt cct ttct

рcrлlо.|оэlсе

н

l!е в е.1екп1рон е н r]lop,,ttапt, l

Не

t]
слуэкба, uзdавсtttltt
oLl H o ll оз оваване н а Dокуl rcн

(уеб adpec, o1lzaH

tо.,tя,

tt-пtt

t ]t ]t ]t
DoKylt eHпt ct,

11ocO|lell1e

1,

1

]

пt

tt),

г: СтлндАрти зл осигурявАнЕ нл клчЕството и стАндлрти зл Екологично упрАвлЕнllЕ
Иконоittuчеёкuяп, операmор c:teDBa lп преdоiйitвtt uнф)ор-цацuя cfullo ко?аmо сmоtlОtlрпппр зп
0слlzJрявпне н( качесплвOmо u/tt.lu сmапdарmut е зо екФlоzuчно )1прав.,ле че со бu,lu ltзllcK{lIlll ot,l
въ:Jлtlzлu|uя op?oll l!,1lr въз.!l0)лсumеля в обявленttепlо uлlt в Dокуменпtпtlлlяlпtt за обtлlеслt|веlrппш tlOр7,чril,
в оолвлеlluеlr10.

Сmпнlарmu зо ос,r2уряване но качеспlвоlпо ,l
спlа ttda рm u з а е колоz ll |tHo у правле

н

Оmzовор:

uе

ли
представи сертификати, изготвени
Икономическият оператор ще ]uоже

да
от

[]

!а

[] Не

и
независиNlи органи
доказващи, че
иконоNlическият оператор отговаря на
стандартите за осиryряване на качеството,
включително тези за достъпност за хора с
увреждания.

Ако ,rне", моля, обяснете защо и

посочете

какви други доказателства относно схемата за

гарантиране на качеството могат
представени:

да

бъдат

на
cъol11зell1lllltlle )oKy:tteHtttlt с0
разllо]ло)lсенLlе в е-гtекпlроllеl! форllапt,,л,tо;tя,

Ако

lloco.1ell1e:

(уеб аdрес, opzcttt ttлtt слуэюба, tt.зdctBctttltt
dоку.ttенпtа, lllotlчo озовавоне н cl dокl'ц tенпtа ),

t. ]t. ]t.

Икономическият оператор ще може ли да
представи сертифккати, изготвени от

[]

11

.]

t

,. ,]

l]a [] Не

независими органи, доказващи, че
икономиrIеският оператор отговаря на
задължителните стандартIl или сIlстеми за

екологично управление?
Ако о,не", моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно
стандартпте пли системI|те за екологично
управление могат да бъдат представени:
Ако cъottlBelltHtttlte DoKyltteHпttt са на
разпо-цоэlсеllче в eлeKlllpoHeH t]lopllaпl,
посоllе пlе;

:ttо-пя,

(уеб аdрес, opecttt ttлtt слуэttба, ttзdавспtltt
21

dclKy;ttettпta, l1lollllo 11озоваваllе tta rfu;к\,.чен пttt)

t,

,]t,

,]t, ]t,

,

]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандпдати

Икономпческият

оIIератор декларира, че:

Нtшtалявоне но броя

той

изпълнява

недискриминационните

Опlzовор:

целите
критерии

и

или
правила, които трябва да бъдат приложени, за

да се ограничи броят на

следния
В

кандидатите по

начин:
случай, че се изискват някои сертификати

или други форми на

документални

доказа,гелства, моля, посочете за всеки от тях,

t]
[... ] []

!а

[] Her5

служба, ttзdаваtцtt
doKylrcHmct, пlочно позовm]аlе ll0
Qtеб аOpec, cp?uH uлLl

дали икономическият оператор разполага с
Оtlкумеlплсttуuяmа):
изискваните

Дко някоtt olll

документи:

t .]t ]t ]t ]"

llte:JLI серtпttфttкаtпtt ttлu Qloplltt

Hct doKy:veHпta,tltu ёоксtзаtttеltсlllва са Hct
разllо.]lоJк:еtluе в елекll1ро ен Qхlрмсuп]J, :ttоля,
посоIIеll?е зat Bcll|lKll oll1 пlrL\;

Част VI: Заключителни положенпя
,Що,lуttоdпttсанttяпt deK,tctpttpct, ,te uнфор,ttсttlttяtllа, посо|lена в чсtсmu II V lto-zope, е вярltа lt пl()чнu, It lle е
преdспlttвеttсt с ясноtпо рсtзбuраttе на ltoc:tedctltBttяttta прtt ttреdс;павяне ttct tteBepнtt 0attHtt,
укtlзсlл!Llпlе cepпlltr]lttKcttlltt Ll dру?ч форr,tLl Hct

е в съсll1опнllе

!тpLl llottcKBaHe tt без забавсt с)ч ltlleOc,ttпtr;tt
Dоtg,-лlенпtсtпнtt Dокс!зсullе.|tсtllва, ocBel! в с.l|уll{l|пlrc, Koaall1o,

,Щоltупоdltttссtнttяш оQlчцttсt-пно DeKlapttpct,.re

ор2ан Ll.плl възлоэrcLпllеллl1l jyloжe dа получLl пpttdpyэtcaBattlttttte )oty]|,!eHl1ll! ,tрез пряк iоспtъtt
Do cъotllBetttHttttta HatltKlHama база dattHtt във всяка Dърэtсава tlлеllка, кояmо е dоспtъttна бe,]lt,tlttHtl' ,, tt.,ttt
а) възла?аlt|Llя

1

б) счumсно оm 18 oKmoltBpl!
пр

Llп1

е

Jlсов а съо

п1 в

епн аmа
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8

d oKy,lt ен tп

?

нсtй-късно]Е
ацttя.

, въз,па?сllцuяm oplclH

ч-пLl въз,цо)l(,Lltllе ,lrп11 BeLle
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,Що.пупоdпчсанttяm daBct офtпlttа:tltо съ2.|lсtсuе [посочепе въз-|lа?ttu|Lrя ор?спr члLt въз.|lоJt(,l!пrc-,!rl
съ?ласлtо часm I, рсtзdел А] da псl:t)tчtt Dоспъп dcl dоку.llенп;umе, поOкрепяtцtt uHr|op,ltcttlttltпlct, Kolttlttl
е преdосmавеltа в [посочепе съоtllвеmнапltl чсtспl, разdел/ mочксt/tt] опl rtacпoяttlttlt Edttttett
европейсклt doKylleHп за обulесmвенtt поръчкч за l|елLrmе lra [посочете процедурата за възлагане на
обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Офutlttсt.чеlt (Jecll1lluti ll0
Евро

,Щата,

пе

itcKtt я сыоз, референтен номер)].

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

2з

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП
Освен информацията, която участниците са длъжни да декларират и представят в ЕЕ!ОП,
съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП, те следва да имат предвид и следните общи указания:
1. В Част lI: Информация за икономическия оператор, участниците попълват.Iаст А.
Кореспонденцията между възложителя и участника ще се осъществява на пощенски
адрес/ел.пощц интернет адрес/факс от участника в ЕЕДОП. При разминаване на инфорпtацията
върху плика и данните в ЕЕ.ЩОП, за вярно се приема посоченото в ВЕДОП,
2. В Част II раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор.
участниците вписват в поле ,rПредставителство, ако има такива" лицата по чл.40, ал.l T.l,
т.2 и т.З 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, еквивментен на този, валиден за
представляващите го лица, чJIеновете на управителните или надзорните органи),
3. В Част II раздел В: ,,Информация относно използването на капацитета на други
субекти", участниците вписват в полето дапи ще използват или не капацитета на други субекти капацитета на трети лица по смисъла на чл,65 от ЗОП илрl 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,,Критерии за подбор", раздел В, поле 10) се
попълва процентно изражение на възлояtения обем.
4. Специфични национални основания за изключване:
4. 1 , Осъждания за престъпления по чл. 194-208 , чл.2\3а-21"7 , 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
процед}рата.
4.3. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата поръчка на друх(ествата,
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 преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по сп,lлtсълil
на чл.3 и чл. 5, т,3 от ЗИФО.ЩРЮПДРКЛТДС.
Участниците декларират обстоятелствата относно наличието или липсата на специфlлчни
национални основания за отстраняване в Част III, буква Г от ЕЕ!ОП
В случай, че се прилага някое специфично национално основание за изключване
участникът декларира в Част IlI, буква Г от ЕЕЩОП (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 наJIице необходимост от защита на личните данни или при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54,
ал, 1,T,1,2,'l и чл. 54, a,,r. 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,ЩОП участникът декларира дали е участвал в пазарни
консултации на възложителя и/или в подготовката за въз,тIагане 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 участваJIо в пазарните консултации или в подготовката
на документацията за участие, участникът се отстранява от процед}рата ако не Mo)I(e да дока)I(е,
че участието му в процедурата не води до нарушаване на принципа за равнопоставеност.
7, ЕЕДОП се подписва от лицата по чл.40, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ППЗОП, включително с
посочване на имената и в какво качество по смисъла на чл.40, м,1 от ППЗоП е положен,

2.1

ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
,,Щоставка на 2 броя центробежен помпен агрегат
абразивни хидросмеси" - реф.М l2200ll20l1.

До:

"БрикЕл"ЕАд

_

с ryмиран корпус за

препасяне на

гр.гълъБово

оТ:
гр. ........,................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на общественit
поръчка с предмет: ,,!оставка на 2 броя центробежен помпен агрегат с гумирап корпус з2r
пренасяне на абразивни хидросмесrr" - реф. М l2200ll20l7.
Предлагаме да изпълним lIълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.
HallMeHoBaHlte

л9

l

ЦснтDобежен помпен агrrегат

МяDка

кол.

бр.

1

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:
I

{ентробеlItен помпен агрегат:

Шламова

помпа,

центробежна,

едностъпална

с централнс

засмукване!

колело с следните параметри:
!ебит - 1250 m3/h
Напор 31,5 m Н:О
!опустима плътност на изпомпваната хидросмес 15О0 lrg/m]
рН на хидросместа от б до 8
Големина на абразивните частици - не повече от б lnm в диаметър
nC
Работна температура на хидросместа от плюс 5 до плюс 60
В комплект с рама, ремъчни шайби и ел. двигател.
Параметри на ел. двигател:
Моцност - 250 kW

Напреяtение

б

гумиран

корпус

и

работно

kV

Предлоrкението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение! съгласно
изискванията на !окументацията за участие.
!екларираме, че сме запознати с указанията и изискванията в технич9ската спецификаtlия,
съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Съгласно чл,39, ал.3, т.1, б,,,в" от ППЗОП, декларираме, сме запознати и приемаме изцяло
условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в процедурата за
възлагане на обществена поръчка.

25

Съгласно чл.39, ал,3, т.1, б.,,г'' от ППЗОП, декларираме. че сме съгласни да се придържаNlе K,ьNl
това предложение за срок от 150 дни след датата, определеЕа за краен срок за предаване HLi
предложенията за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко
време преди изтичане на този срок.

Съгласно чл.39, ал.3, т,1, б.,,д" от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на офертата са спазенII
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта
и условията на труд, когато е приложимо;

!екларираvе. че производителят на изделия

га е:................,..,.

{екларираме- че страната на п роизход е:..,..,.....,..,...,....
Срок за изпълнение на поръчката: .......,......,работни дни от датата подписването надоговор.

..,,,.) работни часа, но не повече от,..,...,.
Предлагаме гаранционен срок........... (
месеца, считано от датата на про,гокола за входящ контрол за извършена доставка и приеNI Hzl
същата без забележки от страна на Възло)ltитеJul.

_

При рекламации, срокът за явяване на наши специa}листите ще бъде 5 календарни дни

ilT

предявяване на рекламация от Възложителя.

Срок за отстраняване на недостатъци при рекламация - 25 работни дни от датата на съставяне
подписването на протокола за рекламация от страна на Възлоя<ителя

tl

Документи прцдQgIаЕдд
При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя първичен сrIетоводен
документ, както и документи, гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия, в
това число:
- Серtпuфuкаm за качесmво - opll?Lul(lJlell екземпляр, ttзDаёен опl Проttзвоdtппе,пя

-факmура

opltzLlltclJl

- прлlеllо - преdаваmелен проmокол

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качеотвено поръчката в пълно съответствие с
гореописаната оферта,

ПDпложения към пDедложението за изпълпение на поDъчката:
1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата
свързана с него документация, в слу;ай, че не е законен представител.
Забелеэюка: преdспlсtвя се са.a4о ако mово

,пLп!е

не е законен преdсmавttmел

2. Проспекти, каталози или друга техническа докумеriтация от производителя на изделltя,I,il,
съдържащи информация за техническите параметри, удостоверяващи съответствието иIvI с
изискванията на Възлоlкителя.

З. ,Щруги документи и доказателства по преценка на учас,fника
.Щата:

Подпис:

(uMe ч фа-lttt-пttя)
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5.

ОБРАЗЕЦНАЦЕНОВОПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в обществена поръчка с предм€т:

,,flocTaBKa на 2 броя центробеяtен помпен агрегат
абразивни хltдросмеси" - Ns 12200U2017.
до..

"БрикЕл"ЕАд

_

с

ryDtиран корпус за пренасяне Hil

гр.гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

N9

l

наименование
I{ентробежен помпен
дгDегат

мярка

количе(]тво

бр.

2

Единична
цена
лв без flflC

Обща стойност
лв без ЛлС

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ,Щ!С, при условие на доставка
DDP складова база на Възложителя в гр.Гълъбово Извън града, обл. Стара Загора (Инкотерплс
201 0) и включва всички разходи по доставкатa

В

случай, че бъде открито несъответствие между предложената единична цена и общата
стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна) сме съгласни Възлолtителят да
класира нашата оферта на база предложената по-ниска цена.
Предложените цени са определени при пълно съответствие
предлаганата цена от документацията по процедурата,

._

с

условията за образуване на

L{ените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежнIt
средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в ,Щокументацията за
участие.

Посочените предложения да се считат за твърдо договорени за целия период на договора.

,Щата:

Подпис:

PtMe u фамчлtп)

),1

ДЕ К ЛА РАЦИЯ

за съгласие за участие като подизпълнител, по чл.66, ал.1 от ЗОП

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

участника
(посочеmе учасmнuксl, lta койmо сmе поdлtзпълltumел)
2. Запознат съм с предмета на горепосочената обществена поръчка и приемам услов1lята

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.

4. Като подизпълнител ще изпълнявам следните видове работи/дейности от предNIета

поръчката

,.,,.,,.,,.,,..,.,,.,,(опttсваm

се), които представляват

,.......,..%о

от

IIа

общата

стойност.
Известна ми е отговорността по чл.

З

13 от Наказателния кодекс за посочване на HeBepIl}I

данни,
.Щата:

Подпис:

(t t.lt

е u

c|l a,,tt

ttл

uя)

]tl

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг

участник в процедурата, по .rл.101, ал.ll от ЗОП

,Щолуподписаният/ата

абразивни хидросмеси" -

М

122001/2017

ДЕКЛАРИРАМ:

l,

Не съм свързано лице с друг участник в процедурата! по смисъла на ý 1, т.13 и 14 ot
допълнителЕите разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Известна ми е отговорносIта по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на HeBeprlll
данни.

,Щата:

Подпис:

(u-ll е tt фa;tlttлl,tя)
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.,..,.,.....,.....,.....,..г.

гр.,..,...........,....,..,

.Щекларатор:
l.........

Извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Чл, 6, (2) Лицата по чл, ], ал. 2 rr З (заб.ред. - включително ЧСИ като лице по чл. 3, ал.2, т.32 от ЗМИП)
идентифичират физическите лица, които са действителни собственици на клllент - юр}lд1.1ческо ]tl.tце. как l() lt
предприемат действия за проверка на тяхната идентификация ... При липса на друга възможност
пдентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител lrлII
пъл номощнllка на юридическото лtiце....

Извлечение от Правилника за прилагане на ЗМИП
(l)
Чл, l l.
Щекларацията по чл. 6, ал.2 ЗМИП се подава пред лицето ло чл. З, ал. 2 и 3 ЗМИП или пред
определен от него служител лреди извършването на операцията }lлtl сделката.

з0

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. З и чл. 5,т. 3 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с друr(ествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителнrл собственици във връзка с участие в

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

,,.Щоставка на 2 броя центробежен помпен агрегат с ryмпран корпус за пренilсяне llit
а
" - Ng l22007l20l'7
попълвсlm се mpltme Ll.цelra u dлtъэtсltоспrюlпо Kctllecпllo

.Щекларатор

Наименование на участника
Наименование на съдружника в
обединението

попъ-qвсt се са,\1о

ако учасlпнL!к е oбer)uHerttte. коеmо lle е

юрudttческо лttце

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник:

1. Е/Не е дружество

(вяlэнопlо се поdчерmпва), регистрирано в юрисдикции с
преференчиален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
2. ElHe е свързано лмце (вяLrэноmо се поdчерmавсt) с дружество, регистрираFIо в
юрисдикции с преференциаrrен данъчен режим, включително и чрез гражданско
друlItество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преdlеренциален данъчен режиNI
3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл, 4, т.

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференчиален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.
Забелеэtсксt: ТазLt mочка се попълва, ctKo dруэtсесuвоmо е pezuclпpllpctHo в topucOttl;tlttя с,
преференцttсtлеt t 0аlrcчеtt реэlсLL|l Llллl е свързано с ллlL|а, pe?ucmpupc|HLl в lopucdltKtltttt t,
пре ф е ренtluален d ан ъче н ре жl t *t.

от Закона за

икономическите

и

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възлотt1.1теля в
седемдневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за посочване на неверни l(анни в настоящата декларация нося
наказателна отговорност по чл. 3 l3 от Наказателния кодекс.

.Щата:

Подпис:

(tt.l

t

е tt

ф

ct,l t tt,п

ttя)

]l

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОПАКОВКАТА,
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕfiМЕТ:
|

*

посочепlе аlt-llеLlованчепlо на поръчкалltl

tt

peQlepettпtett ttottep)

**За всяка обособена позиция се попълва отделен опис на докуiиентите

!ата:
Подлис:

(uM е u

c]l ct.lt tt-,t

ttя)

з]

4.

Проект на договор.

!нес ...,,,....... ...20l]

г., в гр. Гълъбово, меrкду:

гр.Гълъбово, със седitлище и алрес на управление: гр. Гълъбово. област Стара
Загора, извън града, тел: (0418) 6 21 28; факс: (0418) 6 25 28, ЕИК: |2З526494, представлявано tlт
Изпълнителния директор, Електронна поща: rпагkеt@Ьгikеl-Ьg,соm Интернет адl]ес:
http://ww,brikel-bg.com, регистрирано в търговския регIiстър при Агенцията по вписванIlята; с
...., баttк
ВИК 12З526494; Разплащателна сметка: IBAN: ..........., BIC:
А,Щ, представлявано от Янилин Павлов Павлов - Пlзпълнителен дIlректор, IIаричаIIо зil
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

"БРИКЕЛ'ЕАД

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

и
.., със седалище и адрес на управление:

..,..,,гр.

ул......,....., Nl,....., вх.

......,0т..........,тел..............;факс...........; Регистрирано в търговския регистър при
Агенцията по вписвания с ЕИК: , , , ... ,......; Електронна пэща: . . . . . . . . . . . . . . .. Интернет адрес:
Разплащателна сметка: IBAN: . . , . . . . , , . , , . . . ; BIC: ................., в банка
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
АД гр ...., ... , . ., представлявано от ..........
на
Изпълнителния
Решение
NЪ...
,
,.
.
,
,..
На основание
дирсктор на ,,Брикел" ЕА! и Протокол N!.
се сключи настоящият !оговор за обцествена поръчка за следното:
.

1.

I.

, .

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Предметът на настоящия договор е,,.Щоставка на 2 броя центробежен помпеrl агрегатс
гумиран корпус за пренасяне на абразивни хидросмесп -", възложена в резултат на проведена
процедура под формата на публичлIо състезание, за възлагане на ОП с предмет: ,,.Щоставка lIr 2
броя центробежен помпен агрегат с ryмиран корпус за пренасяне на абразrIвIllr
хидросмеси" - реф.Л! 122001/2017 г.
2. Изделията, предмет на доставка са описани по наименование, модел в техничесItата
спецификация в документацията по процедурата (Приложение Ns1 към договора) и в техниrIеско
предложение за изпълнение на обществената поръчка |Приложение Ns2 към договора), KoltTo
следва да се считат за приложение и неразделна част от д{оговора,
!оставката се извършва след заявка за готовност от страна на Възлояtителя, която може
да бъде отправена в писмен или устен вид, или чрез елекгронно съобщително средство.
Условията за доставка са описани в документацията за Обществената поръчка - Обrцо
описание и условия за изпълнение на поръчката.
!оговорът се сключва в резултат на проведена процед}ра по чл. l8, ал. 1, т. 12 от ЗОП за
възлагане на обществена поръчка, реф, Ns 122001.

3.

4.

5.

1.

чиннА

Общата стойност на договора е .............. лв. /. . . . , , . ,. . . . .. . , , , . .,,l, без ДДС, DDP площадка
,,Брикел" ЕА!, гр. Гълъбово, съгласно INCOTERMS 2010.
Единичните цени на изделията са съгласно I-{eHoBoTo предложение (Прилоrкение NсЗ къьr
договора), което следва да се счита за неразделна част от договора.
Плащането на доставените изделия се извършва в срок до 45 дни след осъществяване tla
3.
доставката и въвеждане на изделията в експлоатация, представяне на двустранно подпI{саtl
приемо-предавателен протокол и фактура-оригинал издадена съгласно чл.l1З от З!!С. Срокът
за плащане тече от датата на последт]ото събитие или на лоследно представения документ,

2,

J_)

1.

ПI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Срокът на действие на договора е до изтичането на гаранционните срокове на доставеIItлте

изделия,
2.
Срокът за фактическото изпълнение на доставката след заrIвка
работнlr днлт от
на
на
подписване
договора.
датата
3.
Срокът на действие на договора се удължава и горните срокове спират да TeI(aT прll
настъпването на непреодолиNIа сила - непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреllен
характер (например войни, природни бедствия, общи стачки, бунтове, обществени вълненлt-яt).
възникнало след сключване на договора и засягащо изпълнението на същия. В случай, че някоя
от страните по договора е засегната от непреодолима сила, тя е длъжна в двудневен срок от
възникване на събитието писмено да уведоми другата страна за това.
Страната не може да се позове на непреодолима сила ако е била в забава.

4.

IV. ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЕМАНЕ
1.
Изпълнителят уведомява Възложителя по телефон или факс, че иN{а готовност зaI
експедиция на изделията, минимум 1 (един) каJIендарен цен преди доставката им. Възлояiтлr,еляT,
организира извършването на входящ контрол на доставката.
2.
При доставка Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, oпltcaнll в
документацията по обществената поръчка, ,Щоставка без изискуемите документи няп,lа да бъде
приемана от Възлотtителя.
3. Приемането на доставката се извършва до 14.00ч. на територията на Възлоlttителя в
присъствието на представители на двете страни по договора, като се проверява качестRото lI
пълнота на окомплектовката на доставените изделия (чрез визуа-tен KoHTporr), наличието rl
окомплектовката на експедиционни документи. Представителите на страните подпI]сват прие\.Iопредавателен протокол, удостоверяващ, че съответните изделия са доставени в склада на
Възлоrrtителя (съответните изделия са доставени в склад на Възложителя).
4.
При констатиране по време на визуаJIния входящ контрол непълнота в окоNIплектовкатil
Изпъltнителят доставя липсващите елементи или изделия, или попълва комплектовката в срок до
15 (петнадесет) работни днl.т. В приемо-предавателния протокол се отразяват доставенлlте в
склада на Възлоrкителя изделия, както и всички възражения на страните по повод доставI(ата.
Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод коригиране на количествата са за
негова сметка.
При констатирани по време на визуаJIния входящ контрол несъответствия в качеството,
5.
Възлолtителят връща на Изпълнителя некачествените изделия като в приемо-предаватеJI}I IIrl
протокол се описват оставащите в склада на Възложлtтеля изделия, както и количеството tI
причините за връщане на некачествените изделия. Изпълнителят е длъжен в срок до 15
(петнадесет) работни дни да достави на Възлоrкителя изделия, заменящи върнатите му Il
отговарящи качествено и количествено на изискванията на Възложителя. При полуtlавitне ltil
новите изделия отново се извършва входящ контрол по реда, описан по-горе. Изде.rlия,t,а се
приемат с подписването на приемо-предавателен протокол. Всички допълнителни разноскtI на
Изпълнителя по повод замяната на некачествени изделия са за негова сметка,
В процеса на въвеждане в експлоатация на доставените изделия, Възложителят извършва

6.

текущ контрол за качеството им. Ако в резултат на текущия контрол се

ycTaHoBr|,I,

несъответствия в качествено отношение с показателите от заводските документи, ВъзлоlкtIтелят
уведомява Изпълнителя за констатациите си и кани негоз представител, който трябва да се яRll в
срок 5 (пет) календарни дни, за да бъде съставен двустранен констативен протокоJI за oTкpliTrrte
недостатъци по изделията. В протокола се отбелязват евентуалните възражения на Изпълнлrтеля.
Ако в горния срок не се яви представител на Изпълни,теля за констатиране на недостатъцllте.
Възлоrкителят сам съставя констативен протокол, в който се описват откритите недостатъци rl
който е задължителен за изпълнение от Изпълнителя. Ако явилият се представител tlll

Изпълнителя откаже да подпише констативния пр()токол, Възлотtителят отбелязва

т,сllза

обстоятелство в присъствието на двама свидетели, които могат да бъдат и от персонаJIа му, след

з4

което протоколът е задължителен за изпълнение от Излълнителя. В срок до l5 /петнадесет/
календарни дни от датата }la констативния протокол, Изпълнителят е длъх(ен да достави tla
Възлоrrtителя, изделия, заменящи некачествените и о^,говарящи в качествено отношение на
изискванията на Възлоlкителя. При получаване на новиlе изделия се извършва входящ коIIтрол.
Изделията се приемат с подписването на приемо-предавателен протокол.
7. Във всички случаи на констатирано неточно изпl,лнение на задълженията по договора в
количествено или качествено отношение, Изпълнителят дълlки неустойката по т. З от Раздел lX
на настоящия договор.
8. При констатирани несъответствия за дата на доставка се приема датата на приеi,"1опредавателните протоколи по т.5 и т.6, подписан от двt,те страни, след доставка на материалLl!
отговарящи на изискванията на Възложителя.
9. В срок до 5 дни, считано от датата на приемо-предавателния trротокол по,г. 3 или при
констатирани недостатъци съответно протокола по -г. 8, от настоящия раздел Ila договора.
Изпълнителят ттредставя на Възложителя фактура оригинаJI, съдържаща оп1-1сание на
доставените при конкретната заявка изделия, номер на договора, единични цени, количества и
обща стойност. Към фактурата се прилага приемо - предавателния протокол.

1.

Ч. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА
подходяща да предпази изделията от повреди по
е
стандартна,
Опаковката

BpeNIe lll1

транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването. ()паковката съответства на изискваI]t]ята
за температура и влажност, атплосферни, физически и химически въздействия.
Изпълнителят носи отговорност за повреди по време на транспорта, дължilщи се Hat
2.
неподходяща опаковка или опаковане с некачествени материали, В случай на повреди по BpeNIe
на транспорта, дължащи се на лоша или некачественa опаковка, Изпълнителят е длъжен дi]
възстанови щетите за своя сметка.
3, След доставката, опаковката, в това число и ползваните за целта кашони или сандыlll.
остава в собственост на Възложителя и същият не дължи връщането и на Изпълнителя.
4. Изделията се предават с трайна фирмена маркировка или документи, от които да е вlлдно
годината и N,lесеца на производство.

Преди сключване на договора Изпълнителят представя гаранция за добро изllълIlеl]1.1е l]
1.
една от формите определени в чл. 111 на ЗОП, в размер на........... лв. / , , . . , , . . . , , , , , . , , , . . .
.

лева/, представляващи 4 7о от стоЙността на договора, закръглена до лев.

2.

Гаранцията се връща на Изпълнителя не по - рачо от 60 (шестдесет) дни след изтI]rIане
срока на договора съгласно т.1. от раздел III на настояция договор, при липса на забелеlrtкlл rlT
Възлолtителя и отrтравено писмено искане от страна на Изпълнителя до отговорника по
договора,
3. Възлоrrtителят има право да усвои предоставената гаранция в случай, че Изпълttителят tte
изпълни в срок доставката на изделията, като просрочи yстановените срокове с повече от З (три)
работни дни или не изпълни в срок някое от задълженията си по Раздел IV, т.l,т,2, т.З, т.4 т.5 lr
т.6. или по Раздел VlI, т.3 и т.4.

1.

ЧII. ГАРАНЦИИИ РЕКЛАМАЦИИ
Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са нови! неупотребяваrrtl.

отговарящи на изискванията на стандартите в страната и отраслови нормаJIи в дадена:rа об:lасlкакто и на изискванията от документацията към обществэната поръчка.
2.
Гаранционният срок на доставените изделия е . . . . .. .. , месеца от датата на въвеждането }IN{
в експлоатация.
В гаранционния срок Изпълнителят отстранява за своя сметка възникнаJIите по изделlIята
3.
дефекти,

4.

При констатиране на дефект по изделията, Възло;,rtителят уведомява Изпълнlлтеля и Kattt,t
негов представител, който трябва да се яви в срок 5 календарни дни, за да бъде съставен
з5

двустранен констативен протокол за откритите недостатъци по изделията. В протокола се
отбелязват евентушIните възракения на Изпълнителя. Ai{o в горния срок не се яви представител
на Изпълнителя, Възлоlкителят сам съставя констативен протокол, в който се описват открит!lте
недостатъци и който е задължителен за изпълнение от Изпълнителя. Ако явилият се
представител на Изпълнителя откаже да подпише констативния протокол, Възлотtителят
отбелязва това обстоятелство в присъствието на двама свидетели, които могат да бъдат и от
персонала му, след което протоколът е задължителен за изпълнение от Изпълнителя.
В срок до 15 /петнадесет/ каJIендарни дни от датата на констативния протокол, Изпълнителят е
длъжен да достави на Възложителя, изделия, заменящи некачествените и отговарящи качествепо
и количествено на изискванията на Възложителя. Изпълнителят гарантира, че доставен1.1,I,е о],
него изделия са минали всички етапи на заводски контрол на качеството на технологичнliя
цикъл на производството им.
Качеството на доставените изделия се удостоверява с изискуемите документи.

5.

l. ВЪЗЛоЖИТЕЛЯТ:

,1.

има право:
1.1.1. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора. Указанията на Възлоrкителя в

1

на

изпълнение

това

му

правомощие

са

задължителни

за

Изпълнителя!

доколкото

тези

указания

не излизат извън рамките на договора.

|,1,2, да не приеме изделията,

в

случай, че има забележки по за неточно изпълнение

t]

количественно или качественно отношение.
l

.2.

е длъжен:

1,2,1, да заплати дължимите от него суми в сроковете и размерите, съгласно Раздел II от
настоящият договор;

1.2.2. да приеме доставката

отговарят

на техническата

и да

подпише приемо-предавателен протокол, ако

спецификация,

на условията

за доставка

и са представени

из.lIеJlLlя

t

а

всиLII(I.I

придружителни документи,

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

2,L

2,2,
2.З.

се задължава да уведоми Възложителя 1 ден пред;л готовност за доставка.
се задължава да представи необходимите докумеЕти при доставка;

се задължава да извърши монтаж на доставените изделия и да ги въведе в експлоатацtlя.
съгласно изискванията на производителя,
се задължава да изпълни поръчката качествено в съответствие с приложеното в офертатzr
му техническо предложение, неразделна част от договора;
2.4, се задължава да достави изделия в срока, упоменат в Раздел ill от договора,
2,5. се задължава да подмени некачественото изделиэ с качествено при дефект, лроIIуск Iiл}I

2,4,

отклонение в качеството на изделието, констатирани при приемането на изделията- прI.I
въвеждането им в експлоатация или по време на гарfнционния срок. В тези слу.tаи Toti се
задъл}кава да заплати и уговорените в настоящия договор неустойки.
2,6, се задължава при документирането на сделките ,'фактурирането/ да спазва изискваIl1.Iятl1
на чл.113 от З!ЩС и чл.4 от Закона за счетоводството.
2.7. се задължава да се запознае с изискванията на пропускната система за допускане до
територията на ,.Брикел" ЕА.Щ и да изпълнява тези изиск,вания.
2.8. В еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорIIлlка по
договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възлоlrtителя от отделlt
..Безопасност и здраве при работа" и ,.Екология", -,:акто и РСПБЗН, необходимостта от
представяне на документи за допускане до териториятil на дружеството. Компетентните ;пrца
съгласуват подготвените от Изпълнителя документи.
2.9. I,1Ma право да получи дължимите суми за извършеiIата доставка;
2,10. Има право да присъства чрез свой представител пIjи монтажа на доставените LIзделrlя.

j(l

l.

Възлоrкителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1 %, върху неиздъл)кеIIата
сума на ден при забава на плащания по договора, н,) не повече от 5 О/о от стоЙността tla
забавената сума,
При забава на Изпълнителя в изпълнението на задьлженията му за доставка на изделията,

2.

както и при забава за изпълнение на задълженията за отстраняване на KoHcTaTLlpalIlI
несъответствия и недостатъци по реда на Глава lV и Глава VII от настоящия догоl]оI),
изпълнителят дълrrtи неустойка в размер на lyo на ден върху стойността на забавенtl,t,о

изпълнение, но не повече от 15% от стойността на догов,)ра.
горе задължения на изпълIIителя
Ако забавата в изпълнение на посочените по
надхвърли 20 (двадесет) ка.,lендарни дни, се счита че е наr]ице пълно неизпълнение по договорtt,
З.
При неточно изпълнение в качествено отношеIIие, изпълнителят дължи неусlойl(а в
размер на З0% от стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.
4.
При пълно неизпълнение на задълженията си по договора ИзпъллIителят дъ.rтtп
неустойка в размер на j00 Ь от стойносrта на договора.
5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възлоrrtителят има право да tлзтеглrl
гаранцията за изпълнение по Раздел VI от настоящия договор.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
l, Измененията на този договор се извършват по взаимно писмено съгласие на страните.
по реда и на основанията, предвидени в чл. l 16 на ЗОП.
2Прекратяването на договора се извършва на основанията и 1,1o правилата.
регламентирани в ЗЗ.Щ и ЗОП,
Този договор се изготви и rтодписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяtiа
cTpaHaJ при спазване на общите изисквания .-{а Търговския закон, Закоtlа за
задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки.

По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор
(включително връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълнителят се обръща I<ъьl
отговорника на договора, указан по-долу.
Отговорник по договор от страна на Възложителя:
/Име, фамилия, длълtност/

Отговорник по договор от страна на Изпълнителя:
/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/я. пАвлов

Име, фамилия, длъrrсност/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/

I

1l

:

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА ВА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА И,ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ,
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Настоящите укдзания са валидни и се прилагат за полготовката на оферти прII възлагilне
на обществени поръчки - открита процедура и публично състезание

Общи условия относно възлагането на поръчката
l .l . Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електроIllIи
средства до документацията за обществената поръчка от цатата на:
- публикуване на обявлението в .,Официален вестник" на Европейския съюз при открита
1.

процедура;
- публикуване на обявлението в Регистъра на общественл те поръчки - при публично със геза}ll1е.
I_{ялата документация се публикува в профила на купуваса, в електронната преписка на
конкретната поръчка.
1,2. Когато техническата спецификация е с голям обем и ,;ъдърlка конструктивна доку]чIентаLlиячертежи, проекти или други документи, свързани с изпълнението на поръчката, същата се
публикува в профила на купуваqа, в електронната преписка на процедурата, раздел ,,Технl.tческаr
спецификация".
1.З. Всяка процедура получава уникаJIен референтен ном",р, под който може да бъде HaMepetta в
профила на купувача.
1.4. Всеки участник може да отправи писмено искане за Fазяснение във връзка с обявените
условия, в сроковете посочени в ЗОП. Искането за разяснение се изпраща на посочения в
обявлението/решението факс, поща, куриер, лично илtl по e-mail. Когато искането е направено
по e-mail, същото следва да е подписано и подпечатано ог представляващия дружеството.
1.5. В електронната преписка на поръчката, в профила на купувача, се публикуват писI\4ени
разяснения по условията на обществената поръчка. Разясlrението не се изпраща отделно на
конкретния участник, отправил искането за разяснение.
1.6. Искаtrе за разяснение постъпило след сроковете, пос()чени по-долу, не се разглеItда:
- при открита процедура - лицата могат да искат разяснеIIие в сроковете по чл.33, ал.1 от ЗОП.
- при публично състезания лицата могат да искат разясг,ение в сроковете по чл.180, ал. 1 от

зоп.

1.7. ,Що изтичане на срока за подаване на оферти всеки

допълни офертата си.

учдстник моя(е да отIегли, промени иJllI

2. Подаване на оферти

Гълъбово 6280, обл. Стара Загора.
Извън града, Административна сграда на,,Брикел" ЕА.Щ, отдел ,,Търговски", при спазваIIе lta
пропускателния режим на възложителя.
2.2. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възлоrкителя. Не се
приема и оферта в опаковка, незапечатана или с нарушена цялост, Такава оферта се връща на
участника.
2.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото!
определено за тяхното подаваЕе, все още има чакащи лиllа, те се включват в списък, който се
подписва от представител на възло)I(и]еля (завеlкдаш регlrстратура) и от присьстващите лица.
Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, },ато не се допуска приемане на оферти
от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти за участие се предават на
председателя на комисията за което се съставя протокол ,] данните. Протоколът се подписва от
предаващото лице и от председателя на комисията
2.4..Щокументите, свързани с участието в процедурата (odlepTaTa), се представят от участника или
от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочеч от възложителя в обявлението,
з8
2.1 , Офертите се подават в управлението на друя(еството, гр.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поrliа или куриерска служба, разходите са за
сметка на участника, Риска от загубване на офертата или неполучаване на офертата в указанLlя
срок и час е за сметка на участника.
Възложителят не се ангах(ира с каквото и да е съдействие за пристигането на офертата на
указания адрес и час.
2.5. !окументите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
- наименование на участника, включително участниците в обединението когато е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;
- наименование на поръчкага. референтен номер. а когато е приложиl\1о и обособениrе позиции.
за които се подават документите.
2.6. Когато поръчката е рaвделена на обособени позиции, и участникът подава оферта за повеLIе
от една позиция, се подава една опаковка, съдържаща документите за съответните позиции.
2.7. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите в
опаковката, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, наименование и
референтен номер на процедурата, а когато е приложимо и за коя обособена позиция се
отнасят.
2.8. Опаковките с мострите пол)лIават същия входящ номер на офертата, като в регистъра на
възложителя и на документа, издаден на приносителя на офертата срещу входящия номер се
отбелязва ,,мостра".
3.

Изисквания към участниците при подготовка на оферта

3.1. При подготовка на офертата участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.
да се придържат точно към обявените от Възложителя условия, образци и указания, публlлкуваttи
в профила на купувача.
З.2. Всеки участник има право да представи само една оферта.
3,3. Офертата се изготвя на български език на хартиен носител. Ако е поискано от възложителя.
ценовата оферта може да бъде представена и на електронен носител.
3.4. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в поръчката, ако може
самостоятелно да подава оферта за участие или да сключва договори съгласно законодателството
на държавата, в която е установен.
З.5. Когато участник в обществената поръчка е обединение, той следва да представи в офертата
си копие на документ, съгласно изискванията на т.4.1.3 от настоящите указания.
З.6. Участниците могат за конкретната поръчка да се позовават на капацитета на трети лицаJ
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.
3.7. Когато участникът се позовава на капацитета на TpeTIа лица, той трябва да може да докФке, ale
ще разполага с техните ресурси за срока на договора, като представи документи за поетите от
третите лица задълх(ения,
3.8. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на
които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са наJIице основанията за

отстраняване от обществената поръчка
3.9. Когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнителиl съIцLlте сJlедвit
да отговарят на изискванията на чл.66 от ЗОП и да представят доказателство за поетите от
подизпълнителите задължения.
З.10. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответнLIте критерии за подбор съобразно вlлда lI
дела на поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване о1,
процедурата.
З. 1 1 . Участник в обединение, което е подало оферта, не може да подаде самостоятелно оферта
или да участва в друго обединение, подало оферта в същата поръчка.
3.12. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник] не
може да представя самостоятелна оферта.
3.13. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни у{астници в една и съща поръчка. Съгласно ý
2, т.45 от ,ЩР на ЗОП <свързани лица) са тези по смисъла на ý 1, т.13 и 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

]9

3.14. Количеството, вида, качеството lt функционапните ) арактеристики на предложените
дейности (СМР, услуга или доставка) трябва да отговаря, напълно на изискванията на
Техническите спецификации и условията за изпълнение I,la поръчката,
З.15. Вариантност на офертите се разрешава само ако тоЕ -1 е изрично позволено в обявлението

rt

документацията.
3.16. Участниците трябва да представят оферта за целия r_,бем на обществената поръчка. AKt't в
обявлението изрично е посочено, че участниците могат дt подадат оферта за една] няколко 1,Iли
всички обособени позиции! то офертата задъл)кително трrбва да включва пълния обем по
предложените от него обособени позиции. Предложения ]а част от обществената поръчка или
част от съответната обособена позиция (група) не се разг Iеждат и уrIастникът представ1.Iл TaKaBit
оферта се отстранява.

Изисквания към съдържанието на докуп{ентIlте в опаковката
При открита процедура и публrrчно състезанIlе опакоIJката включва:
4.1..Щокументи за доказване на лIlчно състояние и съответствие с критерrIIiте за подбор,
включително документите по чл,39, ал.2 от ППЗОП, както следва:
4,1 .1 . Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответс,I,вlIе
,l.

с изискванията на закона и условията на възложителя.
* Когато
участникът е обединение, което не е юридическi] личе, ЕЕ,ЩОП се представя за всеItи

о1,

участниците в обединението.

Когато участникът използва подизпълнител, ЕЕflОП Irредставя и всеки t]одизпълнител;
Когато участникът се позовава на капацитета на TpeTl.i лица, третото лице предстziвя ЕЕДОП,
4.1 .2. !окументи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложl]мо.
Участник, за когото са наJIице основания по чл.54, а,т. 1 о" ЗОП, има право да представи
доказателства, че е предприел N.lерки, които гарантират нijговата надеждност, въпреки нал}IаIlIето
на съответното основание за отстраняване. ,Ц,оказването е по реда на чл.56 от ЗОП.
4.1,3. !окументите по чл.37, a,r.4 от Правилника за прилагане на ЗОП, когато е приложимо.
Когато участник в обществената поръчка е обединение, той следва да представи в офертата clr
копие на документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и
+*

+**

следна га

и

нфорпtачия:

- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението

на отговорността

между

LIленовете на обединението;

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединеttието;
- да бъде определен партньор, който представлява обедиl:ението;
- да бъде уговорена солидарна

отговорност на всички членове на обединението.

*Когато процедурата е
разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се
комплектуват отделни документи по т.4.1. и се поставят в опаковката,
* *
В случай, че в обявлението на основание чл,47, a,r. 1 0 от ППЗОП възлоя(ителят допуска
възможността за участие в поръчката да бъде представен един ЕЕ!ОП, независимо от броя на
позициите, за които участникът подава оферта, се подава елин ЕЕ,ЩОП.
4.2. Техническо предложение:
4.2.1.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации lt
изискванията на възложителя - по приложен образец
4.2.2. ,Щокумент за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника - оригинfur или заверено от участника копие.
4.2.3. ,Щекларация по чл.З9, ал.3, т,1 буква,,д" от Правилника за прилагане на ЗОП, че при
изготвяне на офертата са спазени задълх(енията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - прlt поръчкLl за услу?Ll 1l
сmроLlm елспво, по прL!лоJюен образеt1.
4.2.4. Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато това е изис]tваItо
от възложителя в обявлението.
4.2.5. .Щруга информация и/иrtи документи, изисквани от възложителя в документацията и
описани като прилох(ения в образеца на техническото предложение.
.+0

*Когато процедурата е
разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се
комплектува отделяо техническо предложеяие, което се IIоставя в опаковката.
4.3. Запечатан непрозрачен плик с надппс ,,Предлагани ценовrr параметри":
4.З.l , Пликът с надпис ,.Предлагани ценови параметри" трябва да съдържа ценово предложен}lе,
съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване, и предлох(енията по
други показатели с парично изражение - по приложен образец.
4,1 .З.1 .I {ените следва да бъдат определени до пълното изi]ълнение на поръчката, в лева без flfiC.
4.1.3.2. В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични ценlл и обu(а
отойност, поради допусната техническа грешка от страна на участника, комисията класtIра

офертата на база предлолtените по-ниски цени. Участникът, определен за изпълнител е длъжеll да
представи

на възложителя,

ново ценово

предложение,

съ(_lтветстващо

на стойността,

изчислена

оl

комисията, като се коригира само сгреlпената единична цена или обща стойност.
4.1,3,3. При л}Iпса на предлоя(ена цена на отделен артику,r/номенклатура от предN,Iета на
поръчката или на отделна обособена позиция, офертата cr) приема за непълна и участнItкът се
отстранява, Предлагането на цена 0 лв за конкретен артикул/номенклатура при наличие на обща
цена, не се счита за непълна оферта.
4,3.2. !руга информация и/или докуп,lенти, изисквани от възложителя в документацията и
описани като приложения в образеца на ценово предложение.
4.З.3.I{еновото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с налпис
,,Предлагани ценови параметри", Kol"lTo съдьржа ценовото предложение по т.4.3.1-;l.З.2.
Върху плика се посочва:
- наименование на участника
- наименование на позицията
*Когато процедурата е
разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се
представят отделни пликове ,,Предлагани ценови пара}tетри", които се постлвят в

опаковката.

4.4.Опис на представените документи.
Опиоват

се всички

документлI

представени

от участника

в опаковката

с документи!

включителн()

представените мостри, ако има такива,
*Когато поръчката е
разделена на обособени лозиции, за всяка обособена позиция се предста]]я
отделен опис.
4.5. [окументите по т.4.1 ит.4.2.се комплектуват по начин, който не позво,]ява тяхното

разместване, скрепени неподвижно.

5.Провеждане на обществената поръчка.
5.1. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представителlI на
средствата за масова информация.
5.2, Упълномощените представители представят на коN,tисията копие на пълномощното.
5.3, На всеки етап от процедурата комисията Nlоже при нi:обходимост да иска разяснения за
данни, зfuIвени от участниците, и/или да проверява змвените данни, включително чрез изисквzlIIе
на информация от други органи и лица.
5,3, 1 . Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже. tle
ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от трети лLlца задълженIiя.
5.З.2. Комисията има право да изиска от участника да представи декларация по чл. З и чл. 5. т,З
от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици.
5.З.З. Комисията може да изиска от участника да представи списък по чл.40, а,т.1, т.З от ПГlЗОl l
списък на други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на
предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете
на управителните или надзорните органи - сб обоdен meKc:ttl
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5.4. Комисията лрилага чл.72 от ЗОП, когато установи, чс предложението на някой от
участниците, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от l,редната стойност на останалите
участници. Член J2 се прилага само по отношение на предлох(ения за цена или размер на
разходите!

_

измерими

в пари, т.е. тези! които

се съдържат

в плик кПредлагани

ценови

параN,lетрl]),

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно
обстоятелствата по чл.72, а.т.2 от ЗОП, на които се позовава участникът, При необходимост от
участника може да бъде изискана уточняваща информацл_я. Обосновката може да не бъде прllеr,а
и участникът да бъде отстранен само когато представени -е доказателства не са достатъчнl.i. за дzI
обосноват предлоп(ената цена или разходи.
5,5, Възложителят може да изисква от участниците по BcJtKo време да представят всиаIки илII час t
от документите, чрез които се доказва информацията, поl]очена в ЕЕ!ОП, когато това е
необходимо за законосъобраното провех(дане на процедурата.
5,5. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и
начина на сключване на договора.
5.5.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчкzr,
при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител извърши действияlа rtо
чл.1 1 2, a,r. 1 от ЗоП.
5,5.2. Възлоrкителят не сключва договор при условията на чл.l12, ал.2 от ЗОП,
5.5.З. Възлоrкителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решенLIе,I,о зit
определяне на изпълнител или на определението, с което е долуснато предварително изllъJIненllе
на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованIiте
участници за решението за определяне на изпълнител,
5.5.4. Когато определеният за изпълнител участник откФIiе да сключи договор, възложителят
прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се
приема и неявяването на уговорената дата, освен ако е по обективни причини, за което
възложителят е уведомен своевременно,
5.6, Когато сключването на договора лодлежи на разрешителен режим от страна на принципала
на дружесl,вото, срокът за сключване на договора започва да тече от датата на писменото
уведомяване на изпълнителя за полученото разрешение.
5,7, В случай, че участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на
фиически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за
създаване на юридическо лице, договорът се сключва след представяне на документлlте по чл,70
от Правилника за прилагане на ЗОП.
6. .Щокументи

при сключване на договора:

съгласно изискването на чл. 58, ал. 1 от ЗОП, издадени от компетентен орган, за
удостоверяване липсата на основания за отстраняване по чл. 54 от ЗОП,
Свидетелството за съдимост следва да е вalлидно към датата на сключване на договора! всички
остаriми документи следва да бъдат издадени до 60 календарни дни преди датата на подписване
на договора. [окументите се представят в оригинал или Ilотариално заверени копия.
6.2. !окументи по чл.67, а,r.6 от ЗОП за доказване съответствието с критериите за подбор на
възложителя.
6.3. Когато участникът използва подизпълнител и/или се позовава на капацитета на трети лIlца,
документите по т.6.1 и т.6.2 се представят и за тях.
6.4. Гаранция за изпълнение на договора. Гаранциите се предоставят в една от следните форпtи,
по избор на участЕика:
6,4.1 . парична сума;
6.4.2. банкова гаранция;
6.4.З. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
6.5. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, тя се внася по сметка на възложителя,
посочена в обявлението.
6.6. Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция тя трябва да бъде безусловна,
неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че
изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.
Образецът е препоръчителен.
6.1 . ,Щокументи

4?

6.7. Когато гаранцията за изпълнение е застраховка тя трr,бва да е сключена в полза на
възло)Itителя, като застрахователната сума по нея е равна по размер на размера на дължиNIата
гаранция за изпълнение. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител.
представя застраховател}tата лолица и общите условия на застрахователя за съгласуване от

възложителя.
6.7.1 . Минима,тно съдържание на застрахователната полица, предоставена като гаранция за
изпълнение на договор:
6.7.1. l. Застрахователно покритие: за целта на настоящия договор застрахователят осигурява
застрахователно покритие на вземанията по .Щоговор
с предмет . . . .. ,,,
застраховани при условията на настоящия застрахователсн договор срещу посочените по-долу
рискове:
- пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения договор:
6.7.1.2. Повод за предявяване на претенции: пълно или частично неизпълнение на задължеlIия
съгласно условията на сключения договор;
6.7.1.3. Лимити на отговорност:
- сумата по гаранцията за всяка една претенция;
- сумата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката.
6.8. ,Щекларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - попълва се по
представения образец към настоящите указания.

Nч
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7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръtIкI.t
Правилника за прилагането му.

l,i
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Образец на банкова гаранция

Изх.

Що

М ......

,,Брпкап" ЕАfl

6280 гр. Гълъбово,
обл. Стара Загора
извън града

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
За изпълнение нд договор за обшествеrrа поръчка
l\го

,,. сме уведомени, че между ,,Брикел"ЕА!.
Ние, .,....,.,А.Щ със седшIище:
гр,Гълъбово/Възложителибенефициентнабанковатагаранция/и..................,съсседалrIще:
,,, /Изпълнител/,предстои да бъде сключен .Щоговор за възлагане на
гр, Бургас,
обществена поръчка Л, ........ с предмет: ,.!оставка на h,lатериfu,lи за изгракдане на на клеткI{ на
депото за неопасни производствени отпадъци на територията на съществуващ сгуроотвал на
,,Брикел" ЕА! гр. Гълъбово по осем обособени позиции" наричан по-нататък !оговор/.
АД се задължаваме безусlttlвtttr It
Във връзка с гореизлоя(еното, ние!
неотменяемо да Ви заплатим всяка сума или суми не превишаващи общо BGN
лева/ при получаване на Вашето надле]кно подписано It
/словом:
подпечатано искане за плащане, деклариращо, че Изпълнителят не е изпълниJI lracTlltrнo l,ljlll

изцяло задълженията си по ,Щоговора.
Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството
на обслужвацата Ви банка, потвърждаваща, че положен!iте от Вас подписи са автентични и са нa]
лица, които Ви обвързват съгласно закона.
Нашият ангажимент по гаранцията се намшIява автоматично със сумата на всяко плащане,
извършено от нас по нея,
Настоящата гаранция е валидна до ,.,............ г. и изтича изцяло и автоматично. в сл},tlitij
че до ,.,......., часа на...........г. искането Ви, предявено при горепосочените условия не е
на адрес
. . След тази дата ангажиментът Hli се
постъпило в банка
обезсилва, независимо дали оригиналът на настоящата банкова гаранция ни е върнат или не.
Банковата гаранция Mo)I(e да бъде освободена преди изтичане на ваJlидността й cablo след
връщане на оригинала на същата в банка ................,, на адрес ,,....,,...,....,,....

1_+

