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1.

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА СИСТЕМА

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

Квалификационната система се създава с цел да се извърши предварителен подбор на
доставчици.
Предмет на кватификационната система за подбор на стопански субекти е доставка Hil
вериги за транспортьори и подемни съоръжения, необходими за правилната и нормална работа
на производствените съоръжения в ,,Брикел" ЕА.Щ,

Предметът на системата

е

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

Обособена позиция ЛЪ 1 - ,,,Щоставка на стандартни вериги".
Обособена позиция Ns 2 -,,,Щоставка на нестандартни вериги, изработени по чертеrк.".

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

често са зfuIвявани за доставка в дружеството. Спецификапията има само информативен характер и
не представлява пълно описание на всички видове изделия, които ще бъдат възлагани при
конкретна поръчка, обявена чрез настоящата система.
1.2.

Срок на действие на квалификационната система - З годипи.

Конкретните поръчки ще се възлагат за срока на действие на системата, който е три години,
считано от датата на обявяване на кваJlификационната система.

1.3. I_{ел на квалификационната система - Осигуряване на количествата вериги зrr
транспортьорп и подемни съоръжения, необходими за нормалния ремонтен и производствен
цикъл на,,Брикел"

ЕА!.

Конкретните поръчки ще се възлaгат чрез процедури нд договаряне с предварителна
покана за участие, като изпълнител на договора ще се избира според Икономически най-изгодната
оферта по критерии, определени за всяка отделна обществена поръчка.

възлага доставките, включени в предмета на
квалификационната система, чрез използването и на други видове процедури, предвидени в ЗОП.
Възложителят

си

запапва правото

да

1.4. Прогнозна стойност

Прогнозната стойност на поръчките /общо за целия период на действие на квалификационната
система/ е около 450 000 /четиристотин и петдесет хилядиl лв, без ДДС.
Тази стойност не е обвързваща за възложителя. Възло>rtителят, в зависимост от конкретните c}I
нужди, ще обявява конкретни обществени поръчки.Честотата на поръчките ще се определя от
възникналата необходимост за доставка на изделията към датата на стартиране на поръчката.

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

Срокът за изпълнение на конкретна обществена поръчка се определя
представяне

на

оферти

или

за

участие

в

преговори

и

в

документацията

към

в

съответната

поканата

за

поръчка!

възложена чрез настоящата кв,Iлификационна система.

1.5. Място на изпълнение п начпн на доставка: при условие на доставка DDP,
производствена площадка на ,,Брикел" ЕА.Щ, гр. Гълъбово, в сIt'tад на дружеството или по
местонахождение на съответния цех, за който се възлага доставката по конкретната обществена
поръчка.
1.6. !руги изисквания:

изискуеми съгласно чл.66, ал.4-'] от ЗОП, при наJIичието на сключени договори с подизпълнители.
Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.
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2.

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТА НА СИСТЕМАТА:

Обособена позлtция ЛЪ

1

- ,,fiocTaBкa

на стандартни верrrги".

N!

наипtенование

l

Верига га-лова

2

Верига галова двyl]едова

4

Верлtга га.това
Верига галова

]

Верига галова
Верига л,Iорска
Верига плорска

6
7

Обособена позIlция
I

,)
_]

J\Ъ 2

],ехниLlесI(о oIlllcaIItlc

G

55140124

DIN 8150
з2А-2 - DIN8l 88
60145126 - DIN 81 50
24- Bl- DIN8187
16I] - DlNf]l[J7
l8x64 - DIN 22252
5 х 15 - DlN 5684

-,,!оставка на нестандартпIl всриги,

Верига скрепкова
Верига скреп кова
Всрига скрепкова

55

rrзработеIlлr по чертеж".

ЧертеlrtКll7500
LIep геlк

Т - 200А

tIcllTcrK Т - 250Б

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТА НА СИСТЕМАТА:

l, Щоставените резервни части да са нови, неупотребявани, с качества отговарящи

на

ltонструктивна документация посочена в спецификациите.
2. Опаковката предпазва стоката от повреда по време на транспорт, пренасяне,
товарене и разтоварване. Същата остава собственост на Възложителя.
j. Всяка опаковка се придружава с опаковъчен лист, отговарящ на съдър)канието й,
.{. Всяка доставка се придружава с данъчна фактура - оригинал, декларация за

съотвстствие с конструктивната документация и сертификат за качество на
N,lатеl]иалите, от които са изработени.

._ 5. Особености относно начина на приемане на доставката - приемането на изделието
се извършва след обстоен визуален контрол за наличието на;

-

деd)екти(производствени,технологични,транспортни);
на
фирмегrа маркировка (име и адрес на производителя, сериен номер
изделието; година на производство);
проверка за идентификацията на изделието;
документите по т.4;
Акта на приемането се удостоверява с подписване на Приемо-предавателен протокол
ме)кду страните.

-

-

Изготвил:
Р-л отдел "ПоддръlItка и l]eMoHT
нrIc.

"ll

:

тояtrов/

З.

ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ. КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ.

Заинтересованите лица подготвят и изпращат збIвления за участие по реда, описан в
настоящите правила, с приложени всички изискуеми документи в съответствие с критериите за
подбор,

посочени

в

обявлението

за

откриване

на

квмификационната

система!

лубликувано

на

страницата на АОП и в настоящата документация.Кандидатите попълват един Единен ЕвропеiiскrI
документ за обществени поръчки iЕЕДОПl, в който посочват цозициите, за които участват,
3.1.

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

неперсонифицирани обединения, отговарящи на изискванията на възложителя за лично състояние
на кандидатите и на критетиите за подбор отнсящи се до технически и професионални
способности.
Кандидатите могат да подават заrIвление за включване в системата за една, няколко или
всички обособени позиции от предмета на системата.
Заявлението за участие включва попълнен и подписан формуляр на ЕЕ!ОП и документи за
доказване на съответствието с поставените изисквания. Кандидатите попълват един ЕЕ,ЩОП
документ в който посочват позициите за които участват. Единен Европейски документ за
обществени поръчки /ЕЕДОП/ се попълва за кандидата в съответствие с изискванията на ЗОП и
критериите за участие на Възлоrкителя, а когато е приложимо ЕЕДОП се попълва за всеки от
участниците

в обединението,

което

не

е юридическо

лице,

lза

всеки

подизпълнител

и

за

всяко

лице,

чиито ресурси ще бъдат ангокирани в изпълнението на поръчката.
За всички неупоменати в настоящата документация слу{аи се прилагат разпоредбите на ЗОП и
Правилника за прилагането му.
З.2.

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

с оглед

на

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

Критерии за включване и за квалификация на стопанските субекти:

3.З.1.

Лично състояние на кандидатите.
3,3.1,1, Кандидат за участие в системата може да бъде всяко българско или чуждестранно

физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
3.З.1.2. Заинтересованите лица могат за целите Еа вписване в квалафикационна
позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по
критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, професионалните
способности, в случай, че възлох(ителят е поставил такива.
3.З.l.З. За каЕдидатите не трябва да са нмице обстоятелствата по чл.54,

система да се
отношение на
и техническl]

ал.1 от ЗОП.
Кандидат, за когото са налице основания по чл. 54, ал.1 от ЗОП, има право да представи
доказателства, в съответствие с чл.56, ал.l, т.1, 2 и 3 от ЗОП, че е предприел мерки, които
гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване,
Тези мерки се описват в ЕЕДОП.
При подаване на заrIвление за участие кандидатът декларира липсата на основания за отстраняване
по чл.54, a:r.1 от ЗОП в единния европейски документ за обществени поръчка (ЕЕДОП).
Метод за доказване на съответствието - на основание чл.67 а,r.5 от ЗОП във връзка с чл.58 от ЗОП
възложителят може да изиска от кандидатите по всяко време да представят всички или част от
документите, чрез които се доказва информацията, посочеriа в ЕЕДОП, когато това е необходимо за
законосъобразното провеждане на процедурата.
3.3.1.4. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата система на дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциа,rен 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 смисъла на

чл.4 от Закона за икономическите

и

финансовите отношения

с

дружества, регистрирани в

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни

собственици.
Кандидатите представят декларация по образец в документацията.
3.3.1.5 Кандидат, който предвижда да използва подизпълнители) посочва процента от
общата стойност на поръчката, който ще възложи, във всяка конкретна поръчка, възлагана чрез
настоящата система.
3.3.2.Технически и професионални способности ва кандидатите
3.3.2.1. През последните три години, считано от датата на подаване на заявлението,
кандидата следва да е изпълнил договори за доставка На ИЗДеЛИЯ, ИДеНТИЧНИ ИЛИ СХОДНИ С ПРеДIчlеТа
на системата, както следва:
- Обособена позиция NЪ 1 -,,!оставка на стандартни вериги" на обща стойност най-малко
10 000 лв. без Д[С.
- Обособена позиция J\Ъ 2 -,,.Щоставка на нестандартни вериги, изработени по чертеж" на
обща стойност най-малко 10 000 лв. без Л.ЦС.
Възложителят ще приема като ,,сходни" на предмета на настоящата обособена позиция
доставка на част или всички видове изделия включени в предмета на позицията.
При подаване на заявление за участие съответствие с критерия за подбор се декларира в
единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В него се предоставя съответната информация, изисквана от възожителя, като се попълва
списъка на извършените доставки.
Метод за доказване на съответствието - на основание чл.67 ал.5 от ЗОП във връзка с чл.64 от
ЗОП възложителят може да изиска от кандидатите по всяко време да представят списък на
доставките, които са идентични или сходни на предмета на системата с посочване на стойностите,
датите и получателите, придружен с доказателства за извършените доставки, когато това е
необходимо за законосъобразното проведане на процедурата. В този случай се представя списък на
изпълнените доставки, по приложен образец, заедно с доказателства за извършените доставки,

3.3.2.2. Информация за производителят на изделията, в случай че кандидата не е
производител на стоките - той трябва да представи доказателство, че е упълномощен представител
на производителя за територията на Р. България.

3.3.2.3. Изделията да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качествотоJ
удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти. Производителят на
стоките да прилага системи за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентно.
Заинтересованите лица докrвват съответствието си с изискванията с представяне на
сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи
съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
кандидат, не може да подава самостоятелно збIвление за участие. Свързаните лица не могат да
бъдат самостоятелни кандидати в една и съща процедура.
3.З..Щруги докумеЕти, които кандидатът представя в заявлението си:
3.3.1. Заявление за участие - по приложен образец.
На основание чл.47, ал.l0 от ППЗОП, възложителят допуска представяне на едно заявление
за участие независимо дали кандидатъ,l участва за една. няколко или всички обособени позиции.
Кандидатът е длъжен да посочи в ЕВ.ЩОП и заявлението за )лIастие обособените позиции, за които
иска да бъде включен в системата.
3.3.2. ,Щокументи за докaвване на предприетите мерки за надеждност (Kozamo е прuлож,tlltо).
3.3.3. !окументите по чл.37, ал.4 от ППЗОП (коzаmо е прtлоэtсtLмо).
3.3.4. {екларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълЕението на поръчката
(коzаmо е прuлоэtсtt,мо),
3.3.5. !окументи за поетите от трети лица задължения, в случай, че участникът се позовава
на капацитета на трети лица.
3.3.6. flекларачия във връзка с чл.l З5, м.5 от ЗОП.
списък на други лица със статут, който им
З.3.7. Списък по чл.40, a,,r.l, т.3 от ППЗОП

-

позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този,
валиден за представляващите го лица, членовете на управилните или надзорните органи (свобоDен
mексm).

3.3.8. Опис на докр{ентите, съдържащи се в опаковката.
З.4. Периодично акIуализиране на информацията

3.4.1, Кандидат, включен в ква,тификационната система, е длъжен всяка година да актуализира
информацията, представена при включването му в квалификационната система.
.Щопълнителните док}менти се представят както следва:
За първата година - в срок до 1 месец, от момента на изтичане на една година от датата на
решението за включване в системата;
.
За втората година - в срок до l месец, от момента на изтичане на две години от датата на
решението за включване в системата.
случай, че кандидатът се позовава на капацитета на трети лици или иЗпОЛЗВа
З,4.2.
подизпълнтели, актуализирана информация се представя и за тях.
3.4.3. Независимо от т.3.4.1, кандидатите са длъжни да уведомяват писмено Възложителя за всички
настъпили промени в заявените от тях обстоятелства и данни до 5 дни след наСтъПВаНеТО ИМ.
3.4.4. За актуализираЕе на информацията по т.3.4.1 и 3.4.2 кандидатът представя ЕЕДОП.
3.4.5. Задъллtение за предаване на актуzrлизирана информация имат всички участници, ВКЛЮЧени в
кс, без значение от датата на подаване на заlIвлението за уqастие, както и дшIи е бил изпълнител по
процедура на база КС.

.

В

4.

-

ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СИСТЕМАТА.

Възложителят има право да изключи кандидат от квалификационната система при наJIичие
на едно от следните обстоятелства:
4.1. Кандидат, поканен да представи оферта за участие в настоящата система, не е подал Оферти За
участие в повече от пет поръчки по системата, независимо последователно или не.
4.2. Констатирано е пълно или частично неизпълнение на договор за обществена поръЧка, въЗложеп
чрез поръчка по настоящата система. Частично неизпълнение е налице когато засяга повече От 50
на сто от стойността или обема на договора;
4.3. .Щоговорът, сключен чрез поръчка по настоящата система, е прекратен по вина на изпълнителя.
4.4. Участникът, определен за изпълнител на поръчка по системата, откаже да сключи договор.
4.5. Кандидатът е престан,iл да отговаря на изискванията на възложителя, относно личнО съСтОяние
и критерии за подбор.
актуализирал информачията предоставена при
системата, не
4,6. Кандидат, включен
включването му, по смисъла на т,3,4.3, от настоящата документация.
4.7. Кандидат, включен в системата, не е представил документи в изпълнение на T.3.4,1 и З,4.2 От

в

е

настоящата документация,
4.8, Възложителят прекратява участието / изключва от квалификационната система, участниц}I
които не отговарят на актуfu,lизираните критерии и правила за подбор, когато такива са обявени,

след указания от Възложителя срок за представяне на исканите доказателства.
Освен основанията за задължителЕо отстраЕяване по чл.54 от ЗОП, Възложителят си запазвat
правото при преценка да прилага и основанията за отстраняване по чл. 55 от ЗОП.
Възложителят с Решение изключва кандидата от квалификационната система. Решението се

мотивира.

Кандидат, изключен от системата на основание точка 4.1-4.4, може да подаде отново

заJIвление за включване, не по-рано от б месеца, считано от датата на решението за изключване.
Заявление за участие, подадено преди този срок, не се разглежда и се връща на кандидата.

Кандидат, изключен от системата на основаЕие т.4.5 може да подаде отново заявление за
включване след отстраняване на несъответствията с изискванията на възложителя относно лично
състояние и ритерии за подбор.
Кандидат, изкJIючен от системата на основание точка 4.6 и точка 4.7, може да подаде отновО
заJIвление за включване веднага след актуализация на информацията или представяне на
изискуемите документи.
В изпълнение на чл,6'7, ал.6 от ЗОП, участникът определен за изпълнител на поръчка,
възложена чрез настоящата система, преди сключване на договор за обществена [оръчка Представя
на Възлоlкителя актуаJIни документи, удостоверяващи липсата на осЕования за отстраняване от
процедурата, както и съответствието постановените критерии за подбор.
5. Образец на заявление за участие в системата, други образци.

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в ква],Iификационна система с предмет
,,

ДОСТАВКА НА ВЕРИГИ ЗА ТРАНСПОРТЬОРИ И ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ"
КС 1212017г.

[О: "БРИКЕЛ"
ОТ:

ЕА,Щ

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

- гр. Гълъбово
......,..,...

-

- реф.

N|)

гр.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Заявяваме, че желаем да бъдем включени в обявената от Вас ква,тификационна система
/HcltLцeHoBclHlte/

.Щекларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас
квалификационна система. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без
възражения.
,Щекларираме, че сме запознати и приемаме условието на възло)r<ителя относно уведомяване за
разяснения към системата, а именно - всички разяснения на възложителя ще бъдат публикувани в
профила на купувача.
Като неразделна част от настоящото Заявление, прилагаме следните документи:
. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
. !окументи за доказване на предприетите мерки за надеждност (коzаmо е прttлоэtсtt.ltо),
. .Щокументите по чл.37, ал.4 от ППЗОП (коzаmо е прltлоэruмо).
. ,Щекларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката (коzапlо е

.
.
.
.

.
.

прuлоэtсltлlо),
flокументи за поетите от трети лица задължения, в случай, че участникът се позовава на

капацитета на трети лица.
Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.Зи чл. 5 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчеlI
рея(им, свързаните с тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка.
Спнсък по чл.40, a:r.l, т.3 от ППЗОП - списък на други лица със статут. който им позволява да
влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквиваJIентен на този, валиден за
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните орrанл - свобоDеlt
mексm
.Щекларация по чл.l35, ал.5 от ЗОП
,Щекларация по чл.6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари
Опис на док}ментите, съдържащи се в опаковката.

.Щата:

Подпис:
(uMe u фа,мuлuя)
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Част I: Информация за процедурата за възлагапе на обществена поръчка и за възлагащия
орган или възложителя

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

И De нпuф uцuране на еьзлохrс цmеля

Оmzовор:

Име: ,пБрикел"ЕАfl

t]

Зп коя общеспвена поръчкu се оmнася?

Оtпzовор:

Название или кратко описание на

t]

поръчката:
,,.Щоставка на вериги за трапспортьори
и полемни съоDъженшя"

Референтен номер на досието, определен
о г възлагащия орган или възложителя (ско
е прttлоэtcttмо),. реф.ЛЪ

t]

КС l2l20l7t.

Част II: Информация за икономическпя опердтор

А: Информация за икономпческия оператор
Иdенпuфuкацuя:

OmzoBop:

Име:

t]
l0

Идентификационен номер по ДДС, ако е
приложимо:

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

Пощенски адрес:

t]
t]

t]

Лице или лица за контакт:

t

]

Телефон:

t

]

Ел. поща:

t

]

t

]

Интернет адрес (уеб адрес) (ако

е

прuпоэсuмо),.

Обчlо uнформацuя:

Оtпzовор:

Икономическият оператор микро-, малко

[]

или средно предприятие ли е?

само в слyчай че поDъчката е запазена:
икономическият оператор защитено
предприятие ли е или социално

Да [] Не

[]Да

[]

Не

[]

Не [] Не се прилага

предприятие, или

ще осигури
изпълнението на поръчката в контекста на
програми за създаване на защитени
места?
работни
Ако ,rда", какъв е съответният процент
работници с увреждания или в
полоrrtение?
неравностойно
Ако се изисква, моля, посочете
въпросните служители към коя категория
или категории работници с увреждания
или в неравностойно положение
принадлежат.
Ако е приложимо, посочете

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

Ако

t]

t]

[]

[а

rrда":

Моля. отговорете на въпDосите

в

останалите части от тозп Dаздел. Dаздел
Б и, когато е целесдQбDазцQ. ва]дед
тазп част. попълнете чаsт Y, дQfатQ _9
слччди
и пDи всички
ппиложимоl
попълнете и полпишете част vl.

а)[ .]

Моля посочете наимеЕованието на
списъка или сертификата и съответния

б) (уеб adpec, op?clH члu слуэк:ба, uзdаваtцлt
dокуменmа, mочно позоваване на

а)

1l

регистрационен или сертификационен
номер, ако е прилояФмо:
б) Ако серmuфuкаmъп за реzllсmраL|urllпа
члtt за серпuсlltlцuранепо е налuчен в
е,аекпронен фор,маm,,uоля, посочеmе :

ёоку,л,tенtпа):

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

г) []

!а

[]

Не

д) []

!а

[]

Не

t

в)

]t

[,..

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

Ако ,,не":
в допълнение моля. попълнете

липсваrцата инфопмация в част Iy.
Dаздели А. Б. В или Г споrrед слччая
сАмо ако mова се uзасква cbanacto
съоfпвеmноmо обявленuе uлu
DoKyMe нпацttяmа за о бuцесtпве н оmа
поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за плащането на
социалноосигурителни вноски и данъци

]t. ..]t.,, ]

,.

.]

(уеб аdрес, ор?ан LlлLl служба, ttзdаваttltt

dокуменmа, mочно позоваване на
0окуменtпа):
t .. .. ] t .. .. ] t... .. ] t... ...]

или информация, която ще позволи на
възлагащия орган или възложителя да
получи удостоверението чрез пряк
безплатен достъп до национална база
данни във всяка държава членка?
Дко съоmвеmнumе dокуменmu са на
разпо,qоэюеlluе в елекmронен формаm,
.хлоllя, посочепе;

Форма на учпспuе:

Оmzовор:

Икономическият оператор ччаства ли в
процед}рата за възлагане на обществена
поръчка заедно с други икономически

[]!а

[]

Не

оператори?

Ако,,да":
а) моля, посочете ролята на

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

а):

[ ..]

б), [......]

в):

[.

]

|2

OmzoBop:

Обособенц позлlцuu

t]

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

Б: Информация за представителите на икономпческия оператор
dа
Htl

ПреDсmавumелсlпво, ако цма mакuва:

Оmzовор:

пълното име

t

];

t

]

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

.ЩлъжностЩействащ в качеството си на:

Пощенски адрес:
Телефон:
Ел. поrца:

Ако е необходимо, моля да предоставите

подробна

информация
за
(форми, обхват,

t]
t]
t]
t]
t]

представителството
цел...):

В: Информация относно използвапето на капацитета на другп субекти
Използвлне нп чуэкl капацumеm:

OmzoBop:

Икономическият оператор ще използва ли

капацитета

на други субекти, за

да

изпълни критериите за подбор. посочени в
част IV, и критериите и правилата (ако
има такива), посочени в част V по-долу?
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Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да
използва

възлаzане

н

о

п оd

uзпълн аmелu

Оmzовор:

:

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

[]Ща []Не Ако да и доколкото е пзвестно)
моля, приложете списък на предлаганите
подизпълнители:

t.....,]

Част III: основания зд изключваItе

А: Основания, свързапи с Еаказателни присъди

mерорuсm uчн u

Основаная, свързона

с

прuсъdu cb?,,lacuo

разпореdбu за

наказаmелнu

нацuонмнumе

Оtпzовор:

пpuJ,lazaшe

основанuяпrа, посоченu

в

на
член 57,

параzраф 1 оm ,Щuрекmuваmа:

Издадена ли е по отношение на
Да Не
икономич€ския оператор или на лице, Ако съоmвеmнuпе dокуменпtt ccl HcI
което е член на неговия административен,
разполо)lсенuе в елекmронен форllаtп,
управителен или надзорен орган или което J|lоля, посочеmе: (уеб аdрес, opzclll u,,lll
има правомощия да го представлява, да слуэюба, uзdttваulч dокуменmа, moчнo
взема решения или да упрах(нява контрол
позоваване на
doKylleHпa):

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

t

.

., ]

t. .

..]

t..

...]

t.

...]

която продължава да се прилага период на
изключване, пряко определен в

l4

присъдата?

Ако ,rда", моля посочете:
а)

на

дата

присъдата9

1-6

точки

посочете

за

коя

а)

от

се отнася и основанието(ята)

за нея;

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

присъдата:

лата:[

б)t

], буква(и):

[

], причина(а):I

]

в) продълrкителността на срока на

изключване [,
точка(и) [ ]

,. ],

съответната(ите)

Ако

съоlпвепнumе dоку,менtпtt са на
разполоэ!сенuе в елекlпронен формап,
.лtоля, посочеlпе: (чеб аdрес, opzaH ttлtt
служба, ttзdаваultt dоку,менmа, пlочно

позоваване
t

В случай на

оператор взел

...

.]

присъда, икономическият []fla
ли е мерки, с които да

на

dоку.uенmа):

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

[]

Не

докаже своята надеждност въпреки
наличието на съответните основания за
изключване (,,реабилитиране

по

своя

инициатива")?

Ако ,,да", моля

опишете предприетите

мерки:

t

]

Б: Основания, свързани с плащането на данъци иJ(и социдлноосигурителни вноски

Плаuцне
со ц

н4

utul но ос uzy р umелн u

dанъцu
в

но

с

,lлu

Оmzовор:

кu:

Икономическият оператор изrrълнил ли е

всички свои задължения, свързани с
плащането на
данъци или
социалноосигурителЕи вноски, както в

[]fia

[]

Не

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

Социалноосиryрителни
вноски

l5

[
б)t

...

а)

]

!а

в1) []

.

a)t.

]

[]

Не

ПЩа[] Не

.гl

|......l

в1) []

.

]б)

!а

[]

t

.]

Не

П.Ща[] Не

.гl

L......]

t]

в2)

[

в2) [ , ,.]

]

!а

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

[]

t]

Ако

съоmвеmнulпе dокуменmu

по

оmнOlаенuе на плаtцанеmо на dпtъцu uлu

соцLlсUlноосu?урuпелнLl BHocKu е на
разположенuе в елекmронен формаtп,
]1,1оля. посочепе:

г)

[]!а

[]

Не

Ако ,,да", моля,

опишете подробно:

t....,,]

(уеб adpec, ор2ан uлu слуэtсба, uзdаваtцu

dокуменmа, mочно позоваване на 0окуменпсt):
..]t.. .,]t.. ...]t.. ...]

t

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално
нарушение

Информоцuя оmносно

евенmуOлна

несьсtпояпелнослп, конфлuкm на

Оtпzовор:

uнmереса uлu професuонолно нарушенце

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

[]!а

[]

Не

Ако ,,да", икоЕомическият оператор

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

Ако да", моля опишете предприетите
мерки: [......l
Икономическият оператор в една от

Гl

Да Гl Не
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следните ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или
б) предмет на производство по

несъстоятеляост или ликвидация, или
в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация,
възникваща от сходна процедура съгласно

нациоtlалните законови и подзаконови
актове, или
д) неговите активи се администрират от
ликвидатор или от съда, или

t]
t]

е) стопанската му дейност е прекратена?

Ако,,да":

.
.

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

(уеб аёрес, opzaH Llллt слуэtсба, ttзdавсtttllt

Ако съопвеmнuпе dокуменtпu са Hct
разпо,|lоJtсенuе в eJreчmpoHeH формаm, моля,

dокуменmа, mочно позовсlване

Икономическият оператор извършил ли е
тежко професионално нарушение?

[]

doKylleHma);

посочеmе;

Ако ,rда", моля, опишете подробно:

!а

t

]t

]t

]t ]

Hcl

[] Не,

t...,..]

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

Ако ,rда", моля опишете предприетите
мерки: [......]
Икономическият оператор сключил ли е
споразумения с други икономически
оператори) насочени към нарушаване на

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

[]

Да [] Не

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

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

Икономическият оператор има ли
информация за конфликт на интереси,
свързан с участието му в процедурата за
възлагане на обществена поръчка?

[]

!а

t.

.]

[]

Не

l]

Ако ,,да", моля, опишете подробно:

Икономическият оператор или свързано

[]!а

друг начин в подготовката на

t]

с него предприятие, предоставял ли е
консултантски услуги на възлагащия орган
или на възложителя или участвал ли е IIо

процедурата за възлагане на обществена
поръчка?
Ако ,,да", моля, опишете подробно:
Случва-гrо ли се е в минilлото договор за
обществена поръчка, договор за поръчка с
възложител или договор за концесия на

икономическия оператор да е бил
предсрочно прекратен или да са му били
налагани обезщетения или други подобни
санкции във връзка с такава поръчка в
мина,rото?
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

[]!а

[]

Не

[]

Не

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

Ако ,rда", моля опишете предприетите
мерки: [......]
Може ли икономическият оператор да
потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни
даннп при предоставянето на
информацията, необходима за проверката за
липса на основания за изключване или за
изпълнението на критериите за подбор;
б) не е

[]!а

[]

Не

укрил такава информация;

в) MoTte без забавяне да предостави

придружаващите документи, изисквани от
възлагащия орган или възложителя; и
г) не се е опитал да упражни неtIозволено
влияние върху процеса на вземане на
решения от възлагащия орган или

възложителя, да получи поверителна
информация, която може да му даде
неоправдани предимства в процедурата за
възлагане на обществена поръчка, или да
предостави поради небрежност подвеждаща
информация, която може да окаже
съществено влияние върху решенията по
отношение на изключването, подбора или
възлагането?
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Г: .Щруги основания за изключвапе, които може да бъдат предвидени в националното
законодателство па възлагащия оргдн или възложителя на държава членка

Спецuфuчнu наL|uонl]лнu основаная за Оmzовор:
uзкпючване
[...] t] Да [] Не

Прилагат ли се специфичните
национални основания за изключване,
които са посочени в съответното
обявление или в документацията за
обществената поръчка?
Ако dоку.llенmацuяmа, LtзLlсквана в
съоmвеmноmо обявленttе lutu в
dокуменmаtluяtпа за поръчкаmа са
dосtпъпнu по елекmронен пъm, моля,
посочеmе;

служба, ltзdаваttltt
0otglMeHma, mочllо позоваване на
Qtеб adpec, орzсlн члLl

t t,

dокуменmа),.
]

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

[] Ща []

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

.]

t..

...]

t... ..]

Не

t]

Част IV: Критерии за подбор

Оmносно крuлперltumе

за поdбор

(разdел uлuразdелu

llкономu.lескuяm оперппrор заявява, че
:

насmоялцапlа часпt)

Общо указание за всички критерии за подбор

Спазване но всцчкu азuсквана крumерuа
за

А-Г оm

поlбор

Той отговаря на изискваните критерии за
подбор:

Оmzовор:

[]Да

[]

Не

А: Годност

Гоdносtп
1) Той е вписан в съответния
професионален или търговски регистър
в дърх(авата членка, в която е устаЕовен:
Ако съопвеmнumе dокуменmu са на

Оmzовор

t]
Qлеб

аdрес, opzall uлч слуасба, uзdавсtttltt

l9

dокуменпа, почлtо позоваване Hcl
ёокуменmа),. t... ..] t .. .. ] t ... . ..] t . , ,

разполо)tсенuе в елекmронен формаtп,
моля. посочеmе:

При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специа,цно разрешение
или членство в определена организация,
за да може икономическият оператор да
изпълни съответната услуга в държавата
на установяване?

2)

Дко съоmвеmнumе dокулlенmч са Hct
разполо}к:енuе в елекlпронен формаrп,
7,1оля, посочеmе;

[]!а

.

]

[] Не

Ако да, моля посочете KzIKBo и дfu,lи
икономическият оператор го притежава:
[...] []Да t] Не
слуэrба, ttзdсtвсtttltt
DolyMeHma, mочно позоваване на
...]t. ..]t... ..]t.....]
dокуменпа):
$леб аDрес, ор2ан uлu

t

Б: икономическо и финансово състояние

Икон ом uческо u

ф llHaHcoB о със mоя н

uе

Неговият i,,общ") годишен оборот за
броя финансови години, изисквани в
съответното обявление или ts
документацията за поръчката, е както

Оmzовор:

1а)

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

следва:

(брой години, среден оборот):
t......],t . ...]t,,]Ba.llyTa

лllилп
1б) Неговият среден годишен оборот за
броя години, изисквани в съответното
обявление или в документацията за
поръчката, е както следва():
Ако съопвепнumе doKyMeHmtt са на
разполоJtенuе в елекmронен формаm,

(уеб аdрес, ор2ан Llлu слуэtсба, uзdавсtttlu

dокуменmа, mочно позоваване на
dокуменmа): t. ....] t..,. .] ....]t. ...]

t

,\,lоля, посочеmе.

2а) Неговият (,,конкретен") годишен

оборот в стопанската област, обхваната
от поръчката и посочена в съответЕото
обявление, или в документацията за
поръчката, за изисквания брой финансови
години, е както следва:
u/tlцu
2б) Неговият среден годишен оборот в

областта и за броя години, изисквани в
съответното обявление или
документацията за поръчката, е както
следва:
Ако съоmвеmнuпе dокуменlпч са на
разположенuе в елекmронен формап,
моля, посочеmе;

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

година:

I

] оборот:I

][.

година:

I

] оборот:I

][...]валута

година:

I

] оборот:I

][...]валута

, .

]валута

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

t

(уеб аdрес, opzaH Ll,пLl слуэtсба, ltзdавсtttltt
d oKyittetttпa, mочно по з овав ан е н а

t

dоку:менmацuяпа):

t

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

..]t....]

]
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за целия изискуем период, моля, посочете

датата, на която икономическият оператор
е учреден или е започнaц дейносrга си:
4) Що се отнася до финансовите

съотношения, посочени в съответното
обявление, или в документацията за
обrтtестпенята попъr{ка икономическият
оператор заявява, че реалната им стойност
е, както следва:
Ако съоtпвеmнumе dохулtенпu са на
разположенuе в елекпронен формаm,
.моля, посочеmе;
5) Застрахователната сума по неговата

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

Ако съоmвеmнапа ttнформаlluя е на
разполоJIсенLIе в елекmронен форлlаm,
,1,1оля,

(посочване на изискваното съотношение
съотношение между х и у
и
-стойността):
t . ], t. ...]
Qlеб adpec, op?aLl Llлu слуэtсба, ttзdавсttцtt

dolglMeltma, mочно позоваване на
0окуменtпа),,

t ]t ]t ]t

t ],t

]

]t... ]валута

u-|lLl служба, uзdавалtltt
mоч о позовавФrе lra
dокул,tенпсt): t'.,. ]t . .]t.....]t.. .]

(уеб аdрес, ор?ан

dоку.лленmа,

посоч€lи€;

Що се отнася до другите
икономически или финансови
изисквания, ако има такива, които може
6)

t]

да са посочени в съответното обявление
или в документацията за обществената

поръчка, икономическият оператор
зfuIвява, че:

Ако съоmвепнаrпа dокуменmаtlLlя, кояmо
молсе da е бшtа посочена в съоmвеmноmо
обявленuе lLпu в 0окуменmацuяlпа за
обtцесtпвенаmа поръчка, е dосmъmп по
елекlпронен пъm, моля, посочеmе;

|леб adpec, ор?ан L!лll служба, чзDавсtttltt
0окуменпа, mочно позовавсIне Hct

dоку,uенmаtltпmа):

t

..

]t....]t

..]t.....]

В: Технически и професионални способности

Технuческu u

професuоналпu

OmzoBop:

способносtпu

Ппса ncrlrpneпTlrL<r прпI,rпп IrltalяппrйrrрaItиqт
оператор е извършил следните
строителни дейности от конкретния
вид:
Ако съоtпв еmн umе doKyiM енпu опн осн о
ооброtпо uзпъlrненче u резулmаm оm HaitвqэюнLlпе сmроuпелнu рабоmu са на
разполо)rсе HLte в елекmронен форлtаtп,
-моля, посочеmе;

Брой години (този период е определен в
обявлението или док}ментацията за
обществената поръчка): [.,,...]

Строителни работи: [.,....]
(уеб adpec, opzaч LlлLl служба, uзOавсttцtt

dокуменmа, mочно позоваване на
dокуменmа) : t .....] t......] t.... .] t......]

2|

Брой години (този период е определен в

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

2) Той

може

да

използва следните
технически лица или органи, особено
тези, отговарящи за контрола на
качеството:

При

обществените поръчки

строителство икономическият

описание

t

]

t

]

Суми

[.

. .

за

...]

Дати полччатели

за
otlepaTop

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

3) Той използва следните

технически
съоръжения и мерки за гараЕтиране на
качество, а съоръженията за проучване
и изследване са както следва:

4) При изпълнение на поръчката той ще
бъде в състояние да прилага следните

системи за

или документацията

обществената поръчка):

управление и

t]
t]

за

проследяване на веригата на доставка:

комплекснu cmoкrr цлu услуzu ttлu,
по uзмюченае, за сmокu uла услуzu,
коаlпо са сьс спецutlлно преdназначенuе:
Иконопдическият оператор ще позволи ли
извършването на проверки на неговия
производствен или техпически
капацитет и, когато е необходимо, на
средствата за проучване и изследване, с
които разполага, както и на меркпте за
контрол на качеството?
5) За

и
професионална квалпфикация се

[]!а

[]

Не

6) Следната образователна

притежава от:
а) доставчика на услуга или самия
изпълнител, u/шlа (в зависимост от
изискванията, посочени в обявлен ието.
или в документацията за обществената
поръчка)
б) неговия ръководен състав:
7) При изпълнение на поръчката

икономическият оператор ще може да
приложи следните мерки за управление

а)[

б)t

t]
22,

на околната среда:

Средната годишна чпсленост на
състава на икономическия оператор и

Година, средна годишна численост на

броят на ръководния персоншI през
последните три години са, както следва:

t,,

8)

състава:

...],t

t ],t
t ],t

],
],
],

Година, брой на ръководните кадри:

t...,..],t

.],

t....],t...,,],
инструменти, съоръжения
или техническо оборудване ще бъдат на
негово разположение за изпълнение на
договора:
9) Следните

1 0) Икономическият
оператор
възнамерява евенryално да възложи на
подизпълнител изпълнението Еа
следната част (процентно изражение) от

t,
t]
t

],t..]

]

поръчката:
ч iiор.ьчкч'ра docmaikti:
Икономическият оператор ще достави
изискваните мостри, описания или снимки
на продуItтите, които не трябва да са
придружени от сертификати за
автентичност.
Ако е приложимо, икономическият
оператор декларира, че ще осигури
изискваните сертификати за автентичност.
Дко съопlвеmнttmе doKyMelltпtt cct Hct
рtlзполоэlселlllе в елекmронен формаm,
1

1) 3i| i|tiц;есmвё

й

]1о.rп, посочеmе,,

12)
Икономическият оператор може ли да
представи изискваните сертификати,
изготвени от официално признати
институции или агенции по контрол на
качеството, доказващи съответствието на
продуктите, които могат да бъдат ясно
идентифицирани чрез позоваване на
технически спецtлфикации или стандарти,
посочени в обявлението или в
документацията за поръчката?
Ако ,,не", моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства могат да бъдат
представени:
Ако съоtпвеmнumе dохуменmu са на
разполоэlсенuе в елекmронелl формаm,
1,1оля, посочеmе,,

[...] []Да []Не

[]!а[]Не
аdрес, opzaH uлLl слуэtсба, uзёаваtLltt
dокуменmа, mочно позоваване на
Q,,еб

dоку.менmа),.

t

.

..]

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

..

]

[]!а []Не

t]
(уеб adpec, орzан Lulu служба, ttзdаваttllt
dокуменmа, mочlю позоваване на
,,,]
dокуменtпа):

t ]t ,]t,

]t

-)

Г: Стандарти

за осиryряване на кдчеството и стацдарти за екологичЕо управление

Сmанdарmu за осаzуряване на
качесmвоmо u спанdарmu за еколо?uчно

Оmzовор:

упровленuе

Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от

[] Ща []

Не

независими органи и доказващи, че
икономическият оператор отговаря на

стандартите за осигуряване на
качеството, включително тези за
достъпност за хора с увреждания.
Ако ,,не", моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно
схемата за гарантиране на качеството

бъдат представени:
могат да
Ако съоmвеmнumе dокуменmu са на

разполоэlсенLlе в елекпролlен формаm,
.л,lоля.

посочепе:

dоку,менmа, mочно позоваване на

Оокуменmа),

Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от
независими органи, доказващи, че
икономическият оператор отговаря Еа
задължителните стандарти или системи
за екологично управление?
Ако ,,не", моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно
стандартите или системите за
екологично управление могат да бъдат
представени:
Ако съоmвеmнumе dоку.менmu са на
разположенLlе в е,rrcкпронен фор,uаm,
л,Iоля, посочеmе,,

(уеб adpec, ор2ан uлu слуэrба, чзdсtвсttцtt

[] .Ща []

t ]t ]t

]t.

,]

Не

(уеб adpec, opzaH uлLl слуэtсба, uзOсtвсttцtt

dоку,менmа, mочно позоваване на
.
Оокуменmа):

t ]t ]t ]t.

]

Част V: Намаляване на броя на квалпфицираните кандидати
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Икономическият оператор декларира, че:
Номаляване на броя

Оmzовор:

изпълнява

Той

целите

и

недискриминационните критерии или

t. ....]

правила, които трябва да

бъдат
приложени. за да се ограничи броят на
кандидатите по следния начин:
В случай, че се изискват някои
сертификати или други форми на
документални доказателства, моля,

посочете за всеки от тях,

дfu,Iи

икономическият оператор разполага с
изискваните

документи:
Ако някоч оm mезu серmuфuкаmu tпtt
форltlu на dокуменmалнtt dоказаmелсmва

[...]

[]

Да [] Не

$леб adpec, ор?ан uлч служба, ttзdаваttllt
dокуменmа, mочно позоваване на
Dокуменmаtlлппа):
.. ] t... ...]
t .. . .] t .. ...]

t.

разположенuе в елекmронен
фсlрмаtп, моля, посочеmе за всuчка оm

са на
mях,,

Част VI: Заключителни положения
!олупоdпttсанttяm dекларttра, че uнформаtltпmа, посочена в часmtt II V по-zоре, е вярнсt Ll lпочн0, lt
че е преDсmавена с ясtюmо разбL!рсlне на послеDсmвttяmа прtt преdсmавяне на HeBepHtl dcпHtt.
!олупоdпuсанuяm офuцuапно dекларttра, че е в съспlоянLIе прч поuскване u без зсtбсtвсt Dct преdспlсttlч
указанumе серmttфuкаmч tt )pyztt форлttt на DoKy,MeHmaltHtt ёоказаmелсmва, освен в cllyчclttnrc,
коZаlпо:

а) възлаzаtцuяm ор?ан L!лLl възло)rcumuпm молюе 0а получu прulружавсluрlmе doKylleHmu чрез прrпi
dосtпъп dо съоmвеmнапа нацLlонална бсtза dаннu във всяка dърэtсава ч!lенксt, кояmо е Dоспlъпltо
безппаmно,,uллt

б) счumано оm 18 oKmoMBptt 20]8 z, ttаit-късно, възлаzаlцuяm ор2ан
прL!пlФt

ав

а съоmв

е

ml

LLпu възлоJlсumeпяп1 BeLle

пmа d окуменmацuя.

,Щолупоdпttсанttяm DaBa офtпlttално съzJIасuе [посочепе въз,qаzаLцLlя ор?ан Llлu възло)lсLltпеля съ?-г!сlсllо

часm I, разdел А] Dа получu dосmъп dо ёокуменmumе, поdкрепяtLltt uнформсttlttяtпа, кояпlо е
преdосmавена в [посочеmе съоmвепнаmа часm, разdел/ почксt/u] оtп насmояLLlLп Еёчнен eBpoпeЙcKl
dоку.л,tенtп за обttlесmвенu поръчкu за целLtmе lla [посочете процедурата за възлагане на обществена
поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Офuтlttапен BecmI|LlK ltcr Европейскuлt
сыоз, референтен номер)].

!ата, място и, когато се изисква или

е необходимо,

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

Освен информацията, която участниците са длъжни да декларират и представят в ЕЕ!ОП,
съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП, те следва да имат предвид и следните общи указания:
l. В Част II: Информация за икономическия оператор, участниците попълват част А.
Кореспонденцията между възложителя и участника ще се осъществява на пощенски адрес/ел.пощаинтернет адрес/факс от участника в ЕЕДОП. При разминаване на информацията върху плика и
данните в ЕЕ!ОП, за вярно се приема лосоченото в ЕЕДОП.
2. В Част II раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор,
,г.1, r,.2
участниците вписват в поле ,,Представителство, ако има такива" лицата по чл.40, ал.1
и т.3 от ППЗОП (лицата, които представляват участника; лицата, които са членове на управителнIl
и надзорни органи на участника; други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху
дейностrа на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи).
3. В Част II раздел В: ,,Информация относно използването на капацитета на други субекти",
участниците вписват в полето дали ще използват или не капацитета на други субекти - капацитета
на трети лица по смисъла на чл.65 от ЗОП или подизпълнител/и по смисъла на чл.66 от ЗОП,
В случай, че икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител
изпълнението на част от поръчката в Част iV ,,Критерии за подбор", раздел В, поле l 0) се попълва
процентно изражение на възложения обем.
4. Специфични национални основания за изключване:
4. 1 . Осъrкдания за престъпления по чл.194-208 , чл,21За-277 , чл,219-252 и чл.254а-260 НК.
4,2, Наличие на свързаност по смисъла на пар,2, т.44 от ЩР на ЗОП между участниците в
процедурата.
4.3. Не се допуска пряко или косвено r{астие в настоящата поръчка на дружествата, регистриранtI в
юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаЕите 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 смисъла на чл,З и чл. 5, т.3
от ЗИФО,ЩРЮПДРКЛТДС.
Участниците декларират обстоятелствата относно наJIичието или липсата на специфични
национ.lлни основания за отстраняване в Част III, буква Г от ЕЕ!ОП
В случай, че се прилага някое специфично национаJIно основание за изключване участникът
декларира в Част IIl, буква Г от ЕЕ!ОП (следващия ред) предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива.
Ако отговорът е (да) в този ред следва да опише предприетите мерки.
5. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ar.
1,т.1,2,7 ичл.54, м. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата
на участника.
6. В Част III, буква В от ЕЕ!ОП участникът декларира даJIи е участвал в пазарни
консултации на възло)Ifiтеля и/или в подготовката за възлагане на обществена поръчка. В слу.Iай,
че в определе!{ия срок по процедурата е получена само една оферта или заJ{вление за участие, които
са предоставени от лице участвыIо в пазарните консултации или в подготовката на документацията
за участие, участникът се отстранява от процедурата ако не може да докa)ке, че участието му в
лроцедурата не води до нарушаване на принципа за равнопоставеност.
7. ЕЕДОП се подписва от лицата по чл.40, ал.1, T,l,T.2 и т.3 от ППЗОП, включително с
посочване на имената и в какво качество по смисъла на чл.40, ал.1 от ППЗОП е положен.

26

(посочеmе HaLLr\le+oчaHuemo на сuсmемаmа

u

референmен номер)

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

кандидата

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

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

явим като участник в горепосочената обществена поръчка,
Известна ми е отговорността по чл.

З 13

от Наказателния кодекс за посочване на неверни

данни.
Щата:

Подпис:
(tt,lle u

ф

а-llttлuя)
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Образец

!!

!

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

........, реф. .........

Псlпълваm се прumе u-\leHa u dllъlсносm

flекларатор
Наименование на участника
Наименование на съдружника в
обединението

попълва се само ако учасmнuк е oбedttHeHtte, коеlпо lle е
юрttduческо лuце

ЩЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник:

1. Е/Не е дружество

(впэноmо

се

поdчерпава), регистрирано

в юрисдикции

с

преференциален данъчен режим, включително и чрез грarкданско дружество/консорциум, в което
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
2. Е/Не е свързано лице (вярноmо се поdчерццý!!)с дружество, регистрирано в юрисдикции с
преференчиален данъчен режим, включително и чрез грая{данско дружество/консорциуlч1, в което
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференци.lлен данъчен режим
3. Представляваното от мен дружество попада в изк.r]ючението на чл.4. т,
от Заtона за иl(ономиtIеските и финансовите отIlошеIIия с дружества,Iа, регистрrtраlItt в ]ol]ltc](l1Iillllli
с преr|rерен uиа,:,]ен данъчен реп(им. свързани tе с тях лица и iехниlедейсrвиtелнисобсtвеttlltttt.
Зtlбе.lе.)tt.t;сt: Т'сtзtt пltl,tl;ct се поп1l-tва, crKtl t)1,111,1tl,g11118oп1o е ре?Llсlпрlц)tllr0 в юllttcOttt; tlttя L,
llресfэереrtцчtt.чен dанъ,tен ])e)lcu-|l l!,цl! с с()ързOл!о с -|!11l|tl, ре ?llcпlpllpaLl lt ri rцlttc,ittKtltttt с,
пlле Qle ре l ttlttct-,t el !

Оaltlъчеtl ре Jlc l!-|r

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в
седемдневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

!ата:
Подпис:
(ttue u фамч,tuя)
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Образец

списък

по

Ал.1. т.2

с лична карта Nо

издадена на

с

качеството ми на

(по с оч еmе Dлъэtс:н

квалификационна система с предмет:

ПОДЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ" -

!

от зоп

.Щолуподписани ят l -gат а]
,в

!!

(посочеmе фuрмаmа

о с

mm

на

ЕГН

а) на

канdudоmа)

-

_

кандидат

в

,, ДОСТАВКА НА ВЕРИГИ ЗА ТРАНСПОРТЬОРИ И

реф.J\Ъ

КС

1212017г,

С настоящето декларирам, че през последЕите 3 (три) години считано от датата на подаване на
IIашето заJIвление сме изпълнили следните поръчки за доставка на вериги за транспортьорI! lt
подемни съоръженпя, които са идентични или сходни на предмета на системата:
Предмет на
изпълнената доставка и
кратко описание

стойност на
доставката, в
лева без

ДДС

Крайна дата на
изпълнение на
доставка

Получател на
доставката
(Наименование,
адрес, телефон
за контакт

вериги за транспортьори lt подемнII
изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП:

За доказване на посочените в списъка поръчки за доставка на

съоръж€ния,

Изброяват се конкретните приложени от кандидата документи или конкретните регистри, на които
той се позовава.
Известна ми е отговорносfiа по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

!ата:
Подпис:
(uMe u фамшtttя)
***

зоп.

Насtпояuluяm спuсък lt lоказоmелсmвопо се преdспавяm на основанuе чл.67, м.5 ч б опl
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Образец

!!

!

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.135, ал.5 от ЗОП
с лична карта

!олуподписани ят l -нат Ы

с ЕГН_,
а) на

в

Nч

качеството

, издадена
]tIи

на

(по с оче mе dлъэtсно с tпtп

(посочеmе фtр,лlапсt на
подбор
с
предмет:
предварителен
за
(посочеmе HauшeHoBalltleпo на сuсmемаmа

u

канdtйаmа) кандидат

за включване в систеN{а

референmнuя ii номер оtп образеца

Hct залtвленttеmо)

ДЕКЛАРИРАМ:
Съгласен, съм при провеждане на конкретни процедури за възлагане на обществени поръчки чрез
настоящата квалификационна система с предмет

-

реф.ЛЪ ...........,....,.../........,......,

срокът за получаване на поръвночмни оферти (техническо и ценово предложение) да бъде не подълъг от 7 (седем) календарни дни.
В случай, че бъда включен в системата за предварителен подбор, настоящата декларация има
силата на споразумение съгласно чл.l35, ал.5 от ЗОП.

.Щата:

Подпис:
(ъtл,tе

.

u фамчлttя)

Насmояulаmа ёеt<Ltарацuя се попълва заdълэlсLlmелно оm лuцеmо/лtttlаmа преdсmавляваtцtt
канdudаmа по pezucmpaLpп, ако са съzласнu с посоченumе в dеюпарацuяmа условлlя. В проmuвеlt
случаl,i се прапа2а чл,]35, ал,6 оп ЗОП.

з0

2.

3.

г

гр.

.

.........,.

,Щекларатор,:

/.....,.........,..,..,....,........,..................,../

Извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари
(2)
Чл. 6.
Лицата по чл. 3, ал. 2 и З (заб.ред. - включително ЧСИ като лице по чл. 3, ал.2, тЗ2 от

ЗМИП) идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация ... Прrt

липса на друга възмопtност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от
законния представител или пълномощника на юридическото лице....
Извлечение от Правилника за прилагане на ЗМИП
Чл. l l, (1) .Щекларацията по чл. 6, ал. 2 ЗМИП се подава пред лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП или
пред определен от него служител преди извършването на операцията или сделката.

з1

ОПИС НАДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОПЛКОВКАТА, ЗА УЧАСТИЕ В
КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА С ПРЕfiМЕТ:
(

посочепtе HaltMeHoBaлLlelпo lta слlсlпемапtо

tt

референпtен Hofulep)

!ата:
Подпис:
(u-Me u фамuлttя)

1,

6. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ

КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
са валидни и се прилагат при подготовка
квалификационна система на стопански субекти (КС)
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I. Общп условия
1.1. Редът и условията, при които ще се извършва подбор на кандидати за участие в системата е
съобразен със Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането му. Системата за
подбор на стопански субекти д,}ва равни възможности за участие на всички кандидати, отговарящи
на изискванията на Възлоrкителя. Всеки кандидат има право да подаде заявление за участие в
системата, като стриктно се придържа към приложените към док}ментацията образци. Заявлението
може да се подава по всяко време в срока на действие на системата, с изключение на описаните r]
настоящата документацията за стартиране на квалификационната система случаи,

неразделна част от всяка документация за участие в
квалификационната система. Указанията се предоставят за достъп в профила на купувача на
,,БРИКЕЛ" ЕА,Щ, Раздел ,,Квмификационни системи", и всеки кандидат следва да се съобразява с
тях. Възложит9лят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни

1.2, Настоящите указания

са

средства до документацията за системата от датата на публикуване на обявлението за създаване на
системата в ,,Официален вестник" на Европейския съюз. .Щокументите, които се отнасят до
ква,чификационната система и поръчките възлагани чрез системата, се обособяват в електронна
преписка в профила на купувача със собствен номер и дата на създаване.
1.3. Възлоrкителят осигурява по всяко време достъп до критериите и правилата за участие в
системата, включително при поискване от заинтересованите лица. .Щокументацията за участие в
системата се публикува в профила на купувача и е безплатна. За получаване на документация на
хартиен носител заинтересованите лица следва да отправят писмено искаЕе до възложителя, в
което посочват адрес за кореспонденция. Изпращането е за сметка на лицето,
1.4. Ква:Iификационните системите се основават на обективни критерии и правила, които са
определят от възложителя и могат да бъдат променяни от него при необходимост. Актуализирането
на тези критерии и правила се съобщава на лицата, включеl{и в квалификационната система. Всяка
промяна се публикува в профила на купувача, в електронната преписка на конкретната система.
1.5. Всяко заинтересовано лице може да отправи писмено искане за разяснение във връзка с
обявените условия по всяко време в срока на действие на системата. Искането за разяснение се
изпраща на посочения в обявлението/решението факс, поща, куриер, лично или по e-mail. Когато
искането е направено по e-mail, същото следва да е подписано и подпечатано от представляваlJlия
дружеството.
1.6. В електронната преписка Еа системата, в профила на купувача, се публикуват писменlI
разяснения по обявените условия и критерии за включване в квалификационна та система. Срокът
за предоставяне на разяснение от възложите.lтя е 10 дни, считано от датата на получаването му.
Разяснението не се изпраща отделно на кандидата, отправил искането за разяснение.
1.7. Начинът на предоставяне на разяснения за конкретна поръчка е описан в документацията за
възлагане на кон кретна1 а обществена поръчка.
II. Изисквания към кандидатите
2.1. При подготовка на зfuIвлеЕието за участие кандидатите са длъжни да спазват изискванията на
възложителя, да се придържат точно към обявените от Възложителя условия, образци и указания,
публикувани в профила на купувача. Условията в образците от документацията за участие са
задълх(ителни за кандидатите и не могат да бъдат променяни от тях. Всички разходи по
изработването и представянето на заявленията са за сметка на кандидатите.
2.2. Всеки кандидат има право да представи само едно заявление.
2.3. Заявлението се изготвя на български език на хартиен носител.
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2.4. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат в системата, ако мо)ке
самостоятелно да подава заrIвление за участие или да сключва договори съгласно

законодателството на дърх(авата, в която е установен.
2.5. Когато кандидат в квалификационвата система е обединение, той следва да представи в
заявлението си копие Еа документ, съгласно изискванията на т.З.З от настоящите укiвания.
2.6. Кандидатите могат да се позовават на капацитета на,Iрети лица, независимо от правната връзка
между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансово състояние,
техническите способности и професиона,rна компетентност, при спазване на изискванията на чл.65
от ЗоП.
2.7. Когато кандидатът се позовава на капацитета Еа трети лица, той трябва да може да докая(е, ale
ще разполага с техните ресурси за срока на действие на системата, като представи документи за
поетите от третите лица задължения.
2.8. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които
кандидатът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване.
2.9. Когато кандидатът е посочил в заявлението си, че ще използва подизпълнители, същите следва
да отговарят на изискванията на чл.66 от ЗОП и да представят доказателство за поетите от
подизпълнителите задължения.
2.10. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и
дела на поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от
процедурата.
2.11. Участник в обединение, което е подало заявление за участие, не може да подаде
самостоятелно заявление или да участва в друго обединение, подa}ло заявление в същата система.
2.12. Лице, което е дапо съгласие и фигlрира като подизпълнител в зчlявлението на друг кандидат] не
може да представя самостоятелно заJIвление.
2.13, Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати в една и съща поръчка. Съгласно 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.
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III. Подготовка на заявлението за участие. Съдържание
Заявлението за участие се изготвя по образеца в .Щокументацията за участие и включва:
3.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с
изискванията на закона и условията на възложителя.
* Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо личе, ЕЕ.ЩОП се представя за всеки от
участниците в обединението.
**Когато кандидатът използва подизпълнител, ЕЕ,ЩОП представя и всеки подизпълнител;
*** Когато кандидатът се позовава на капацитета на трети лица, третото лице представя ЕЕДОП.
З.2. ,Щокументи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.
З .3 . .Щокументите по чл.37, ал.4 от Правилника за прилагаlrе на ЗОП, когато е приложимо. Когато
кандидат в системата е обединение, той следва да представи в заJIвлението си копие на документ, от
който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация:
- правата и задълженията на участниците в обединението,
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- да бъде определен партньор- който предсtавлява обединението:
- да бъде уговорена солидарна отговорност на всички членове на обединението.
случай, че кандидатът ще използва
3,4, ,.Щекларация за съгласие от подизпълнител/и,
подизпълнител/.
* Със заявлението си кандидатите могат без ограничения да предлагат ползването на
подизпълнители.
**В
рамките на заявлението си за включване в КС се изисква кандидатът да декларира всички
подизпълнители, които предвижда да използва при последващите поръчки, възложени по КС.
З.5. .Щокументи за поетите от трети лица задължения, в случай, че кандидатът се позовава на
каIIацитета на трети лица.
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3.6. ,Щекларация по чл. З, т, 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциа,чен данъчен режим, свързаните с тях лица
и техните действителни собственици.
3.7. Списък по чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП - списък на други лица със статут, който им позволява да
влияят пряко върху дейностга на rrредrrриятието по начин, еквивалентен на този, ваJlиден за
представляващите го лица, членовете Еа управителните или надзорните органи.
3.8. Декларация по чл.lЗ5, ал.5 от ЗОП
3,9 ,,Щекларация по чл.6, a;l. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари
3.10. !руги документи, изисквани от възложителя в обявлението и описани като прилохения в
заявлението за участие.
З. 1 1 , Опис на представените документи, подписан от кандидата.

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

IY. Подавапе на заявление за участие

4.1. Заявленията се подават в управлението на,,Брикел" ЕА[, в обл. Стара Загора, общ. Гълъбово,
гр. Гълъбово - извън града, Отдел ,,Търговски" при спазване на охранителния и пропускателен
режим на възложителя.
4.2. Не се приемат збIвления в опаковка, която е незапечатана или с нарушена цялост. Такова
заявление се връща на кандидата.
4.3. Заявлението за участие се представя от кандидата или от упълномощен от него представител
лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на
адреса посочен от възложителя.
4.4. ,Щокументите се представят в запечатана непрозрачна опаковкаJ върху която се посочват:
- наименование на кандидата, включително участниците в обединението когато е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
- наименование на системата, референтен номер, а когато е приложимо и обособените позиции, за
които се подават документите.
4,5. Когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, се допуска
представяне на едно змвление, ако тази възможност е посочена в обявлението за създаване на
квалификационната система.
4.6. Когато системата е разделена на обособени позиции и в обявлението възложителят не допуска
възмоrrtността за представяне на едно зfuIвление за участие, за всяка обособена позиция
кандидатите представят отделно комплектувани заJIвения за участие по всяка обособена позиция
заедно с описи към тях. Заявленията се поставят в една опаковка.
4.7. Заявлението се представя в писмен вид, на хартиен носител. Ако изрично е записано в
!окументацията за участие, Възложителят може да изиска част от заявлението да бъде представена
освен на хартиен, и на електронен носител.
4.9, Ако кандидатът изпраща зfuIвлението чрез препоръчана поща или куриерска слуrкба, разходите
са за сметка на кандидата. Риска от загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
4.10. Възложителят не се ангажира с каквото и да е съдействие за пристигането на заявлението на
указания адрес.
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Y. Провеждане на предварптелен подбор на стопански субекти
5.1. Срокът за вземане на решение от възложителя започва да тече от деня на получаване на
зfuIвлението за участие.

5.2. За разглеждане на заявленията за участие

в

ква-пификационната система възло}кителят
нzLзначава комисия по реда на чл.103 от ЗОП. Комисията разглежда всяко постъпило заявление и
въз основа на обявените обективни критерии и правила предлага на възложителя да включи или да
35

откаже включването на кандидата в системата. Комисията съставя протокол за разглеждането на
всяко заявление, Протоколът се публикува в профила на купувача,
5.3. Възложителят взема решение относно вклIочваЕе или oTкztзa за включване на заинтересовани
лица в квалификационна система в 6-месечен срок от подаване на змвлението за включване в
ква,тификационната система. Отказът се мотивира.
5.4. Когато за решението по т.5.3 са необходими повече от 4 месеца, възложителят информира
заинтересованото лице в срок два месеца от подаване на заявлението за причините и датата, до
която ще бъде взето решението.
5.5. Решението по т.5.3 се изпраща на кандидата в срок 15 дни от издаването му.
5.6. Възлоltсителят може да вземе решение за прекратяване на участието в квалификационната
система на кандидат въз основа на определените при създаването на квалификационна система
правила и критерии. Решението се изпраща на кандидата най-ма,тко 15 дни преди датата,
определена за прекратяване на участието му в квалификационната система.
5,7. За срока на действие на квалификационната система кандидатите са длъжни да уведомяват
писмено Възложителя за всички настъпили промени в заrIвените от тях обстоятелства и данни до 5
дни след настъпването им. В писмото задължително се посочва реф.М и предмета на системата за
която те се отнасят. Не се вземат под внимание промени и разяснения на кандидата, които не са
свързани с включени в заявлението обстоятелства и данни.
5.8. След подаване на Змвление за участие в системата до момента на обявяване на Решението за
включване или отказ за вк]Iючване в системата, кандидатите за участие в системата нямат право да
провеждат рекламна и репрезентативна дейност за предмета на системата.
5.9. Всички действия на възложителя към кандидатите са в писмеЕ вид. Когато решението не е
получено от кандидата по някой от начините, посоqени в чл.4З, м.2 от ЗОП, възлоrкителят
публикува съобщение до него в профила на купувача, в електронната преписка на систеп{ата.
Решението се смята за връчено от датата на публикуване.
За ва:lидни се считат адресите и факсовете, посочени в зaulвлението на всеки кандидат.
5.10. Кандидат за който възложителят е издал Решение за отказ за включване в кваrrификационната
система, може да подаде ново заявление след отстраняване на констатираните несъответствия.
5.11. Кандидат, който е включен в системата, може по всяко време да се откаже от по-нататъшното
си участие в нея като уведоми писмено за това възложителя.
5.12. Кандидат, изключен от квалификационната система, на някое от основанията посочени в т.3
от документацията, може да подаде ново заявление за включване съгласно описаните в същата
точка срокове.

YI. Общи условия за порьчките, възлагани чрез квалификацпонната система
6.1. Конкретните поръчки за строителство, доставки или услуги, попадащи в обхвата на
квмификационната система се възлагат чрез процедура на договаряне с предварителна покана за
участие, а изпълнителят на договора се избира сред лицата, вписани в ква,rификационната система.
6.2. Възложителят може да премине към възлагане на конкретна обществена поръчка по реда на
ЗОП ако има поне един кандидат, вписан (включен) в системата.
6.3. При възлагане на конкретна поръчка чрез ква.rификационната система Възлоlкителят кани
всички кандидати, включени в нея.
6,4. Всяка конкретна поръчка, възложена чрез системата получава уникален номер. Уникалният
номер съдържа референтен номер на системата, създаден от възложителя, година на създаване на
КС, пореден номер на поръчката (например КС 01-2017).
6.5. ,Щокументите, свързани с поръчка по системата, се обособяват в отделна електронна преписка в
конкретната система и се публикуват в профила на купувача.
6.6. Възложителят посочва в поканата за представяне на оферти критериите за възлагане на
поръчката ако не са вкJIючени в обявлението за създаване на квалификационната система.
6.7. Щостъпът до документацията се предоставя не по-късно от датата на изпращане на поканата за
представяне на оферти. В поканата се посочва интернет адресът, на който е достъпна
документацията за поръчката.
6,8. С поканата възложителят определя срокът за подаване на първоначzrлна оферта - техническо и
ценово предложение.

зб

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