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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 квалификационната система за подбор на стопански субекти е доставка нл

ryмени транспортни ленти (ГТЛ), необходими за правилната и нормаJIна работа на
производствените съоръжения в,,Брикел" ЕА.Щ.

В приложената към документацията спецификация са посочени само изделията, които най-
често са заявявани за доставка в дружеството. Спецификацията 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 - 3 години.
Конкретните поръчки ще се възлагат за срока на действие на системата, който е три години,

считано от датата на обявяване на квfu,Iификационната система.

1.3. Щел на квалификационната система - Осигуряване на количествата гуменrI
транспортни ленти (ГТЛ), необходими за нормалния ремонтен и производствен цикъл на

,,Брикел" ЕА.Щ.
Конкретните поръчки ще се възJ]агат чрез процедури на договаряне с предварителIlа

покана за участие, като изпълнител на договора ще се избира според Икономически най-изгодната
оферта по критерии, определени за всяка отделна обществена поръчка.

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

1.4. Прогнозна стойност
Прогнозната стойност на поръчките /общо за целия период на действие на ква,rификационната

система,/ е около 900 000 /деветстотин хилядиl лв. без ДДС.

Тази стойност не е обвързваща за възложителя. Възложителят, в зависимост от конкретните си
нужди, ще обявява конкретни обществени поръчки.Честотата на Irоръчките 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 посочвzlни от възложителя в поканите за представяне на
оферти за всяка конкретна поръчка. Възложителя си запaвва правото да включва нови
номенклатури, както и да изключва такива от спецификациите.

Срокът за изпълнение на конкретна обществена поръчка се определя в поканата за
представяне на оферти или за участие в преговори и в документацията към съответната поръчка,
възложеЕа чрез настоящата квмификационна система.

1.5. Място на изпълнение и начин на доставка: при условие на доставка DDP,
производствена площадка на ,,Брикел" ЕАД, гр Гълъбово, в скJIад на дружеството или по
местонахождение на съответния цех, за който се възлага доставката по конкретната обществена
поръчка.

1.6. fiруги изисквания:
- Начин на плащане: до 45 дни след издаване ва фактура - оригинаJI, издадена съгласно

чл.133 от ЗЛЛС, двустранно подписан приемо - предавател протокол и след представяне на
документите, изискуеми съгласно чл.66, a:1,4-'7 от ЗОП, при наJIичието на сключени договори с
подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения докуп{ент.



2. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИrI КЪМ ПРЕДМЕТА НА СИСТЕМАТА:

тЕхничЕ ски изисквАнvýI
за доставка на Гтл

N9 наименование

l. ГТЛ 180 ЕР 250/з, З+2 Y Т б-8мм

2. ГТЛ 650 ЕР бз0l4, 5+З YT б:l1,9 мм

3. ГТЛ 800 ЕР бз0l4,6+3 YT б:l3,5 мм

4. ГТЛ 800 ЕР бз0/4,6+з YT б:13,5 мм

ГТЛ l000 ЕР 630/4,6+3 YT б:lз,5 мм

6. ГТЛ 1200 ЕР бз0l4,6+3 YT б:13,5 мм

7. гтл 1200 Ер 630/4,6+3 YT б:lз,5 мм

8. ГТЛ 1400 ЕР 1250i4, 6+3 "Р" б:20 мм
по Б.ЩС 9965-87

9. ГТЛ 1600 ЕР бз0l4,6+З YT б:13,5 мм

10. ГТЛ 1600 ЕР бз0/4,6+З YT б=13,5 мм

11. ГТЛ 1600 ЕР |25014,6+з "Р" б:20 мм
по Б!С 9965-87

12. ГТЛ 1800 ЕР бЗ0/4, 6+3 YT б:18 l"{M

Съгласно DIN22102 /стандартът за ГТЛ с текстилен корд/ Наименованието на лентата се

формира по следния начин :

Материм на влакната/ Издържливост на скъсване и брой на сплитките/Ширина на
лентата/Специални означения
ГТЛ ЕР бЗ0/4 800 6+З YT б:lЗ.5мм, където:
ЕР означава Е - надлъжни текстилни влакна от полиестер, Р - напречни текстилни влакна от
полиамид
бЗ0/4 е минималната издъря<ливост на натоварване до скъсване измерва се в нютон на мм ширина
на лентата N/mm ширина и броя на сплитките
800 ширина на лентата в мм,
Y означава ГТЛ със следните технически параметри:

. Издържливост на опън мин, 20N/mm2
о Разтегливост до скъсване мин,400%
. Абразиво устойчиво покритие макс. 150 ммз

Т пригоден за работа при високи температури

общи технически изисквания.
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l'ехttи.lесlсите характеристики на леIIти.i.е (носеща alac].. IIl]oTeI(Tol]- обIца 1n111111gl] и C.1.1.I ка на
JIcIITa,la). сс у]'очняват във всяка конкретна поръчка за tsъзлагане lIzr обIl1ествеtlа порl,чка.

' Вид на NIаркировката - лентата трябва да бъде с гореца. TpaliHa пlаркировка. лт,лбоIt
тI,1п. на всеки 50 (летдесет) метра на работното покриl,ие с Ho]\lepa на I]yJIOT6. класar на
-цеIIтата. },Iесеца и годrlната на производство и знака на I1po лtзводlл,геля,

оЛен,rата да няма видими повърхностни нарушения (чепки. о.tвори- бабуни И Др.) с
I]аз]{ер по-голям от * l р114 по височина.

.Лентата трябва да е двустранIIо кантирана.
олентата да бъде произведеtlа до б месеца llрели латата но.цос,l.звк?.
.материалът на протекторите да бъде едноролен по цялото сечсIIrле,
о Лентата се доставя на руJIа, (рулони), с циJl1.1IIдрl.iчна c]lopMra. с дъJlж}Iна ]Ia лен.tата

()пl]елелсIIа в KoIlKpe,IHaTa поръчка.
о Всllчки ос,гана-[и технически параN,Iетри на предлаганата ;IertTa трябва ла отговаl]ят rIа

ll,]tlскванията на стандартите: за ленти - DIN 22102 или еквиRaL[енlеlI
Гаllаrн l (иоltнт,tят срок на гумено-транспортната лента I{e п{о)I(е да бъде по-Nlалък от Зб ллесеца.

ctl1,1laHlI с,]1ед датаl,а на доставката й в склада на Въз_поrltителя и трябва да важи до изтлltlаtlсто llzl
пос.цеднатtl дата о,г текуrция N{есец. в който изтича горепосоченtiя срок,

l1plI реклаirlацltи. Изпълнителят заменя изде,цията с нови. като колllчествого Jzi IloдN{яна е в
Ilejlt] l]\,la ИЗ2]еЛИЯ [IЗЦЯЛО За СВОЯ СМеТКа.

Сроtсът за подп{яна при рекламация е до 60 каленларни дни сJIед да.l.ата на пOлliисваIIето IIа
прото]tолal за рек"цаN,lацията.

Изготвил:
Р-л отлел "Поддръltска и pe]\loIIT

/инrtt



3. ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ. КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИJI.
Заинтересованите лица подготвят и изпращат заrIвления за участие по реда! описан в

настоящите правила, с приложени всички изискуеми документи в съответствие с критериите за
подбор, посочени в обявлението за откриване на квалификационната система, публикувано на
страницата на АОП и в настоящата документация.Кандидатите попълват един Единен Европейскrr
документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, в който посочват позициите, 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 каЕдидатите и на критетиите за подбор отнсящи се до технически и професионални
способности.

Кандидатите могат да подават заявление 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,ЩОП и документи за

доказване на съответствието с поставените изисквания. Кандидатите попълват един ЕЕ!ОII
документ в който посочват позициите за които участват. Единен Европейски документ за

обществени поръчки ЛЕДОП/ се попълва за кандидата в, съответствие с изискванията на ЗОП и

критериите за участие на Възлоrкителя, а когато е приложимо ЕЕДОП се попълва за всеки от
._ участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице,

чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.
За всички неупоменати в настоящата документация случаи се прилагат разпоредбите на ЗОП и

Правилника за прилагането му.

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

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

3.3. Крптерии за включване и за квалификация на стопанските субекти:

3.3.1. Лично състояние на кандидатите.
3.3.1,1. Кандидат за участие в системата може да бъде всяко българско или чуждестранно

физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
3.3.1.2. Заинтересованите лица могат за целите на вписване в квалафикационна система да се

позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на
критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, професионалните и техническI.I
способности, в случай, че възложителят е поставил такива.

3.З.1,3, За кандидатите не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП.
Кандидат, за когото са наJIице основания по чл. 54, ал.1 от ЗОП, има право да представLl

доказателства, в съответствие с чл.56, ал.1, т.1, 2 и З от ЗОП, че е предприел мерки, които
гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Тези мерки се описват в ЕЕДОП.
При подаване на заявление за участие кандидатът декларира липсата на основания за отстраняваIlе
по чл.54, ал.1 от ЗОП в единния европейски документ за обществени поръчка (ЕЕДОП).
Метод за доказване на съответствието - на основание чл.67 ал.5 от ЗОП във връзка с чл,58 от ЗОП
възложителят може да изиска от кандидатите по всяко време да представят всиqки или част от
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕВДОП, 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,тен данъчен режим и на свързаните с тях лица,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в

юрисдикция с преференциа:rен 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 данъчеЕ режим, свързаните с тях лица и техните действителнl]
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 qрез

настоящата система,
3.3.2.Технически и професионални способности на кандидатите

3.3.2,1. През последните три години) считано от датата на подаване на зfu{влението)
кандидата следва да е изпълнил договори за доставка на изделия, идентични или сходни с предмета
на системата на обща стойност най-малко 10 000 лв. без ЛЛС.

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 змвление за участие съответствие с критерия за подбор се декларира в
единен европейски доl.умент 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 сходIiи 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 Hti

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.З.2.3. Изделията да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството,

удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации или стандарти. Производителят на
стоките да прилага системи за управление на качеството ISO 9001 или еквиваJIентно.

Заинтересованите лица доказват съответствието си с изискванията с представяне на
сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващ!l
съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на лруг
кандидат, не може да подава самостоятелно заявление за участие. Свързаните лица не могат да
бъдат самостоятелни кандидати в една и съща процедура.
3.3.[руги документи, които кандидатът представя в заявлението си:

3,З. l . Заявление за участие по приложен образец.
На основание чл,47, м,10 от ППЗОП, възложителят допуска представяне на едно заявление

за участие независимо дали кандидатът участва за една, няколко или всички обособени позицIли.
Кандидатът е длъжен да посочи в ЕЕ!ОП и заявлението за участие обособените позиции, за KoltTo
иска да бъде включен в системата.

3.3.2. !окументи за доказване на предприетите мерки за надеждност (коzаmо е прtt,,tоэtс,tt-ttо).

3.3.З. flокументите по чл.З7, a:I.4 от ППЗОП (коzаtпо е прttлоэtсu.мо),

3.З.4, .Щекларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката
(коzаmо е прuлоэtсч-,ttо).

3.3.5. .Щокументи за поетите от трети лица задълх(ения, в случай, че участникът се позовава
на капацитета на трети лица.

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

позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин! еквиваJlентен на този,

валиден за представляващите го лица, членовете на управилните или надзорните органи (свобоOеlt

пексm).
3.3.8. Опис на документите, съдържащи се в опаковката.

3.4. Периодично актуализиране на информацията
3.4.1. Кандидат, включен в квалификационната система, е длъжен всяка година да актуализира
информацията, представена при включването му в ква,rификационната система,



!опълнителните документи се представят както следва:
. За първата година - в срок до 1 месец, от момента на изтичане на една година от датата на

решението за включване в системата;
. За втората година - в срок до 1 месец, от момепта на изтичане на две години от датата на

решението за включване в системата.
З.4.2. В случай, че кандидатът се позовава на капацитета на трети лици или използва
подизпълнтели, актуаJIизирана информация се представя и за тях.
З.4.З. Независимо от т.З.4.1, кандидатите са длъжни да уведомяват писмено Възлоrкителя за всички
настъпили промени в заявените от тях обстоятелства и данни до 5 дни след настъпването им.
3.4.4. За актуализиране на информацията по т.3.4.1 и 3.4.2 кандидатът представя ЕЕДОП.
3.4.5. Задължение за предаване на актуализирана информация имат всички участници, включени в
КС, без значение от датата на подаване на заявлението за участие, както и дfu,Iи е бил изпълнител по
процедура на база КС.

4. ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СИСТЕМАТА.
Възлоясителят има право да изключи кандидат от квалификационната система при нfu'rиtllле

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 оследователно или не.
4.2. Констатирано е пълIIо или частично неизпълнение на договор за обществена поръчка, възложен
чрез поръчка по настоящата система. Частично неизпълнение е наJIице когато засяга повече от 50
на сто от стойността или обема на договора;
4.3. .Щоговорът, сключеЕ 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. Кандидатьт е престанал да отговаря на изискванията на възложителя, относно лично състояние
и критерии за подбор.
4.6. Кандидат, включен в системата, не е актуализирал информацията предоставена при
включването му, по смисъла на т.3.4.3. от настоящата документация.
4.7. Кандидат, включен в системата, не е представил документи в изпълнение на T.3.4.1 и 3.4,2 от
настоящата документация.
4.8. Възложителят прекратява участието / изключва от квалификационната система! участниц}I
които не отговарят на актуаJIизираните критерии и правила за подбор, когато такива са обявени"
след указания от Възложителя срок за представяне на исканите доказателства

Освен основанията за задължително отстраняване по чл.54 от ЗОП, Възложителят си запазва
правото при преценка да прилага и основанията за отстраняване по чл. 55 от ЗОП.

Възложителят с Решение изключва кандидата от кваrификационната система. Решението се
мотивира.

Кандидат, изключен от системата на основание точка 4.1-4.4, може да подаде отново
зfuIвление за включване, не по-рано от б месеца, считано от датата на решението за изключване.

Заявление за участие, подадено преди този срок, не се разглежда и се връща на кандидата.
Кандидат, изключен от системата на основание т.4.5 може да подаде отново заrIвлепие за

включване след отстраняване на несъответствията с изискванията на възложителя относно лLlLrно

състояние и ритерии за подбор.
Кандидат, изключен от системата на основание точка 4.6 и точка 4.7, може да подаде отново

заявление за вкJIючване веднага след актуализация на информацията или представяне на
изискуемите документи.

В изпълнение gа чл.67, ал.6 от ЗОП, участникът определен за изпълнител на поръtIка,
възло}кена чрез настоящата система, преди сключване на договор за обществена поръчка представя
на Възложителя актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от
процедурата) както и съответствието постановените критерии за подбор.



5. Образец на заявление за участие в системата, други образци.

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в ква,тификационна система с предмет

ДОСТАВКА НА ГУМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ (ГТЛ)- реф. J\i КС 11/2017г.

!О: "БРИКЕЛ" ЕА! - гр. Гълъбово
ОТ: ....,..,........... гр.,..,.. .,., .

представлявано от .......,.......,
!лъяtност

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да бъдем включени в обявената от Вас квалификационна система
/Halt-ueHoBaHlte/

,Щекларирmrе, че сме зaшознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас
- квалификационна система. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без

възражения.

{екларираме, че сме запознати и приемаме условието на възложителя относно уведомяване за

разяснения към системата, а именно - всички разяснения на възложитеJUI ще бъдат публикувани в

профила на купувача.
Като неразделна част от настоящото Заявление, прилагаме следните документи:
. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
. fiокументи за докaвване на предприетите мерки за надеждност (Kozamo е прu.поэtсlt-ltо).
. ,Щокументите по чл.37, ал.4 от ППЗОП (коеаmо е прuложttмо).
. Щекларачия от подизпълнителя. че е съгласен да участва в иЗпълнението на порьчкага (Kolamo е

прuлоэtсuмо).
. Документи за поетите от трети лица задължения, в случай, че участникът се позовава на

капацитета на трети лица.. !екларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3и чл. 5 от Закона за икономическите и

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференчиа,rен данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие в

процедура за възлагане на обществена поръчка,
. Списък по чл,40, ал.1, т.З от ППЗоП - списък на други лица със статут, който им позволява да

влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, вzlлиден за
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи - свобоdен
mексm

. ,Щекларация по чл.135, ал.5 от ЗОП

. Декларация по чл.6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

. Опис на док}ментите, съдържащи се в оттаковката.

.Щата:

Подпис:

(шче u фамttлuя)
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Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащпя
орган или възложителя

Информацпя за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Иlенпuфuцuране на вьзлохrс umеля Оtпzовор:

Име: ,,Брикел"ЕАЩ t]
За коя обulеспвена поръчкu се опнася? Оmzовор:

Название или кратко описание на
поръчката:

,,.Щоставка на ryмени транспортни
ленти (ГТЛ)"

t]

Референтен номер на досието, определен
от възлагащия орган или възложителя (ако
е прuлоэtсtл,tо),, реф.J\} КС |ll20l7r.

t]

Част IIз Информация за икономпческия оператор

А: Информация за икопомическия оператор

Иdенmафuкацuя: Оmzовор:

Име: t]

l0

съюз:
стр.[],



Идентификационен номер по ,Щ.ЩС, ако е
приложимо:

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

t]
t]

Пощенски адрес: t ]

Лице или лица за контакт:

Телефон:

Ел. поща:

Интернет адрес (уеб адрес) (ctKo е
прttл о эtсlt-л,t о),.

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

Обu4а uнформацttя: Оtпzовор:

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

[] Да Гl Не

само в слyчай че поDъчката е запазена:
икономическият оператор защитено
предприятие ли е или социално
предприятие, или ще осигури
изпълнението на поръчката в контекста на
програми за създаване на защитени

работни места?
Ако ,,да", какъв е съответният процент
работници с увреждания или в
неравностойно положение?
Ако се изисква, моля, посочете
въпросните служители към коя категория
или категории работници с увреждания
или в неравностойно положение
принадлежат,

[lДа ГlНе

t]

t]

Ако е приложимо, посочете дали
икономическият оператор е регистриран в
официа,тния списък на одобрените
икономически оператори или даrIи има
еквивалентен сертификат (напр. съгласно
национаJIна ква,тификационна система
(система за предварително класиране)?

[] !а [] Не [] Не се прилага

а)[ ]

б) (уеб аdрес, ор?ан Luш слуэк:ба, чзdавсtttltt
ookyMeltпa, mочно позоваване на

останалите части от тQзд пвазд9д. D4зд9д
Б и, когато е целесъобrrдзно, Dаздел В от
тази частl попълнете част V, когато е
пDиложимо. и пDlI всички слYчаи
попълнете и подпишете част YI.

а) Моля посочете наименованието на
списъка или сертификата и съответния
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регистрационен или сертификационен
номер, ако е приложимо:
б) Ако серmuфtжапъп за ре?Llсmрацuяmа
tLпu за серmttфuцuранеmо е налLrчен в
елекп,lроl ret l фор.лlап, .1,1оля, пос очепlе :

в) Моля, посочете препратки към
документите, от които става ясно на какво
се основава регистрацията или
сертифицирането и, ако е приложимо,
класификацията в официаlrния списък:
г) Регистрацията или сертифицирането
обхваща ли всички задължителни
критерии за подбор?
Ако rrне":
в допълнение моля. попълнете
липсваrцата инфоrrмация в част Iy.
Dаздели А, Б. В или Г спопед слччая
сАмо ако mова се uзaлскво сьzласно
съопrвеmноmо обявлен uе uлu
dо куме нпацttяtпа за о бuцес пве н аmа
llоръчко:
д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за плащането на
социаJIноосигурителни вноски и данъци
или информация, която ще позволи на
възлагащия орган или възложителя да
получи удостоверението чрез пряк
безплатен достъп до национална база

данни във всяка държава членка?
AKcl съопlвеmнttпе DoKy-,vtertпlt cct Hct

разпоllо)lсенLtе в елекmронен фор.uаm,
,|,lоля, посочеmе:

Формо на учаспuе:

Икономическият оператор
процедурата за възлагане
поръчка заедно с други
оператори?

участва ли в
на обществена
икономически

12

Dокуменmа):

t ]t ]t .]t ]
в) [.. . .. .]

г) [] Ща [] Не

д) [] !а [] Не

(уеб ctdpec, op?ctll u,|lLt с;tуэtс:ба, l,tзdсtвсttцtt

D оку м е нпlсt, tllочлl о по з ов ав ан е н cI

lокуiченmа):
t. ....]t .... ] t.. ...] t .....]

Оmzовор:

[]!а []Не

Ако rrда":
а) моля, посочете ролята на
икономическия оператор в групата
(ръководител на групата, отговорник за
конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите
оператори, които участват заедно в
процедураr а за възлагане на обществена
поръчка:
в) когато е прилоя(имо, посочете името на

участващата група:

а): I

б), I

в): I



Обособенu позацаu Оmzовор:

Когато е прилоIшмо, означение на
обособената/ите позиция/и, за които
икономическият оператор }келае да
направи оферта:

t]

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

В: Информация относно използването на капацитета на други субектrr

dct

l lLI

Пре 0спа в umелсfпв о, ако uма mакrlво : Оmzовор:

пълното име
,lяепнa1 с пАтАтА й мqстотal ня пажпяяе яко

t

t

];

]

е необходимо:

!лъжностЩействащ в качеството си на: t]
Пощенски адрес: t]
Телефон: t]
Ел. поща: t]
Ако е необхопимо мопя па t]
подробна информация за
представителството (форми, обхват,
цел,..):

Икономическият оператор ще използва ли
капацитета на други субекr и. за ла
изпълни критериите за подбор, посочени в
част IV, и критериите и правилата (ако
има такива), посочеЕи в част V по-долу?

[]Да []Не

1з

Оmzовор:

коLtпlо Irc с0



Г: Информацпя за подизпълнители, чийто апацитет икономическият оператор няма да
използва

Възлаz ан е на по D uзпъLlн utпел tt : OmzoBop:

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

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

t...]

Част III: Основлния за изключване

А: Оспования, свързани с наказателни присьди

за uзмlочваllе,

Основанuя, свързана с наказапrапна
прuсъdu съапасно нацаоншlнumе
разпореDбu за прuлаzане на
основанuяlt а, посоченu в член 57,
пttраzраф I оm,Щuрекmuваtпа :

Издадена ли е по отношение на
икономическия оператор или на лице,
което е член на неговия административен)

управителен или надзорен орган или което
има правомощия да го представлява, да
взема решения или да упражнява контрол
в рамките на тези органи, окончателна
присъда във връзка с едно от изброените
по-горе основания, която е произнесена
най-много преди пет години, или съгласно
която продължава да се прилага период на
изключване. пDяко опl]еделен в

[] !а [] Не

Ако съоmвепlltumе doKylleltmtl са llct

разполоэlсенLlе в елекmронен фор,uаm,
.х,lоля, посочеmе: (уеб adpec, оlэzсtн tt,пtt

слулtсба, ttзdctBaltltt dоку.менmа, mочно
позоваване на dоку-лlенtпа):

t ]t, .]t. ]t ]
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присъдата?

Ако ,rда", моля посочете:
а) дата на присъдата, посочете за коя от
точки 1 - б се отнася и основанието(ята)
за нея;

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

а) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):I

Фt ]

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

Ако съопвеmнumе doKyMeHmtl са на

разполоэrсенLlе в елекmронен фор.uаm,
,1rоля, посочеmе: (уеб аOрес, opzctH ttлtt

с-пуэtсба, uзDctBctttltt doKy,Mettпct, lпочно
позововаllе на

t ]t ]t ,..]t. ..]
dоку,uенmа).

В случай на присъда, икономическият
оператор взел ли е мерки, с които да
докаже своята надеждност въпреки
н,}личието на съответните основания за
изключване (,,реабилитиране по своя
инициатива")?

[] Ща [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите
мерки:

t ]

Плаu4ане на dанъцu uла
с о ц ulrл н о о с uzy р umел н а в нос к u :

Оrпzовор:

Икономическият оператор изпълнил ли е
всички своп задължения, свързани с
плащането на данъцц или
социалноосиryрителни вноски, както в
страната, в която той е установен, така и
в държавата членка на възлагащия орган
или възложителя, ако е различна от
страната на установяване?

[] fa [] Не

.Щанъци Социалноосиryрителнп
вноски

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосиryрителни вноскп

l5



а) t ... .]б) [.,,...]

в1) [] Ща [] Не

. П'Ща[]Не

.Il L......]

в2) [ .]

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

t. ]

а) t ...]
б)t. ]

Bi) [] !а [] Не

, ПДа[] Не

. t,,....]

в2) [ ...]

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

t....,,]

(уеб аdрес, opzait LIJlLl служба, ttзdctBctl,tltt

Dокуменпа, lпочно позоваване на Dоку,llенmа) :

t ]t ,.]t. ..]t....]
Ако съоmвеmнuпе doKyMeHmtt по

оmношrcнuе на плаLL|аllеtпо на dанъrlu лtлu

соцuаlлlоосuzурчmелнu вноскu е на

разполо)ttенuе в елекmронен формаm,
мо.пя, посочеmе,,

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

Информацuя оmносно евенmуална
несьсmояпелносlп, конфлuкm на
uнmересu uлu професuонално нарушенuе

Оtпzовор:

Икономическият оператор нарушип ли е,

доколкото му е пзвестно, задьлженията
си в областга на екологичното,
социалното или трудовото право?

[]Ща []Не

Ако ,,да", икономическият оператор взел
ли е мерки, с които да докаже своята
надеждност въпреки нztличието на
основанието за изключване
(,,реабилитиране по своя инициатива")?

[] !а [] Не

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

Икономическият оператор в една от tl Да Гl Не
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следните ситуации ли е:

а) обявен в несъстоятелност, или

б) предмет на производство по
несъстоятелност или ликвидация, или

в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация,
възникваща от сходна процедура съгласно
националните законови и подзаконови
актове, или
д) неговите активи се администрират от
ликвидатор или от съда, или

е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако,rда":
. Моля представете подробности:

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

Ако съоmвеmнлtпе doKy,MeHmtt са lta

разположенLlе в е,qекmронен формаm, моля,
посочепе;

(чеб аOрес, op?cl+ Llлч слуэrба, чзOсtвсttцtt

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

Икономическият оператор извършил ли е

тежко професионално нарушение?
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

[]fiа []Не,

t ..]

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

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

Икономическият оператор сключил ли е
споразумения с други икономически
оператори, насочени към нарушаване на
конкуренцията?
Ако ,rда", моля, опишете подробно:

[] ffa [] Не

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

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

Икономическият оператор има ли
информация за конфликт на Itнтереси,
свързан с участието му в процедурата за

възлагане на обществена поръчка?

[]!а [] Не

t]
|7
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Ако ,,да", моля, опишете подробно:

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

[]!а [] Не

t]

Случвапо ли се е в минаJIото 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

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

[] !а [] Не

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

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

Може ли икономическият оператор да
потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни
данни при предоставянето на
информацията, необходима за проверката за
липса на основания за изключване или за
изпълнението на критериите за подбор:

б) не е укрил такава информация;

в) може без забавяне да предостави
придружаващите документи, изисквани от
възлагащия орган или възложителя, и

г) не се е опитa}л да упра}кни непозволено
влияние върху процеса на вземане на

решения от възлагащия орган или
възложителя, да полу{и 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?

[][а [] Не
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Г: Щруги основания зд изключване, които може да бъдат предвидени в националното
законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

Спецuфuчнu нол|uонalлнu основанuя за
uзмючване

OmzoBop:

Прилагат ли се специфичните
национални основания за изключване,
които са посочени в съответното
обявление или в документацията за
обществената поръчка?
Ако dохуменmацuлmа, uзLlсквана в

съоmвеmноmо обявленuе Ltlltt в

dоку.менmацuяmа за поръчкаmа са
dосmъпнtt по елекtпронен пъm, моля,
посочеmе;

[...] []Да []Не

(,lеб aDpec, opzclH Ll,пч слуJtсбсt, ttзOавсttцtt

doKy,lleHma, mочно позоваваr!е на
dокуменmсt):

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

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

[] Да [] Не

L]

Част IV: Критерии за подбор

Оmносно крumерuuлпе за поDбор (разdел шlttрозdелu А-Г оtп носlпояuцаmа часпt)
ll ко н ом uч ескalяп опер а mор з аявяв а, че

: Общо указание за всички критерии за подбор

lmацuяmа за llоръ.I копrп,
dо попълвппеmо й

А: Годност

Спазвоне на всuчкu азuскванu крumерuц
за поОбор

Оmzовор:

Той отговаря на изискваните критерии за
подбор:

[] !а [] Не

Гоdносm OtпzoBop:

1) Той е вписан в съответния
професионален или търговски регистър
в държавата членка, в която е установен:
Ако съоmвеlпнumе dокуменпu са на

t...]

|леб adpec, ор?ан uлLl слуэк:ба, ttзdавсttцtt

l9



разположелlllе в елекпронен формаm,
моля, посочеmе;

doKyMerttпa, mOчно позоваване lla
dоку,менпа): t......]t.. ..]t. ...]t ...]

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

Ако съоmвеmнumе dокулlенпъt са на

разполоэtсенuе в елекmронен фор,лlаm,
,хlоля, посочеmе;

[][а []Не

Ако да, моля посочете какво и дали
икономическият оператор го притежава:

[...] [] Да [] Не

Q,,еб аdрес, opzaч uлLl слуэrба, uзdавсttцtt
0окуменпа, пlочно позоваване HcI

doKylleHma),, t ]t ,]t, .]t, ]

Б: икономическо и финансово състояние

| крumер|,1umе за
uл,l в

Икон ом uчес ко lt ф uнан с о в о съсmоя н uе Оtпzовор:

1а) Неговият 1,,общ") годишен оборот за
(iппq aЬинянсппи гa)пини иlи(lкR2ни R

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

(брой години, среден оборот):

t ],t. .. .. ,]t ..]валута

(уеб adpec, op?clLl uлLl служба, ttзdctBctttltt

doку,uенmа, m0ч о позовacatle llcl
doKy_lteHma), t ]t ,,]t,,. ]t ]

съответното обявление или в
документацията за поръчката, е както
следва:
лllили
1б) Неговият среден годишен оборот за
броя години, изисквани в съответното
обявление или в документацията за
поръчката, е както следва():
Ако съоmвеmнttmе dоку;uенmu са на

разполоэlсенuе в елекпроLlен формаm,
.лlоля, посочепе;

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

година: I

година: I

година: I

] оборот:I

] оборот:I

] оборот:I

][...]вапута

][...]валута

][...]валута

(брой години, среден оборот):

I,.,...],t.,.,, ]t...]Ba,TyTa

(уеб adpec, ор?ан LlлLl служба, ltзdаваttltt
dокуменmа, mочно позоваване Hcl

dоtуменmацuяпа)t ] t., ,..] t ... ] t.... .]

от поръчката и посочена в съответното
обявление, или в документацията за
поръчката, за изисквания брой финансови
години, е както следва:
lt/lbltt

2б) Неговият среден годишен оборот в
областта и за броя години, изисквани в
съответното обявление или
документацията за поръчката, е както
следва:
AKcl съоmвепнttmе dокуменmu са на

разполоэlсенлlе в елекmроне фор-лlаtп,
,моля, посочеmе,,

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

t ]
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за целия изискуем период, моля, посочете
датата, на която икономическият оператор
е учреден или е започнал дейност"та си:

4) Що се отнася до финансовите
съотношенпя, посочени в съответното
обявление, или в документацията за
пбrтlестпенята попъLIlrя йкпtl(1l\4 иIlеa ки я,l,

(посочване на изискваното съотношение
съотношениемеждухиу и

стойността):

t., ], t .,. ]

0/еб аОрес, Up?aH члll служба. чзОа|JоII|ч

dокуменmа, mочно позоваване Hcl

dоку_,ченmсt),. t . . .] t. .. .] t. .. .] t . . ]

оператор заявява. че реалнаlа иv стойност
е, както следва:
Ако съопвепнumе dоtу-менmu са на

разположенuе в елекmро ен формаtп,
71оля, посочеmе;

5) Застрахователната сума по неговата
застрахователна полица за риска
,,професионална отговорност(' възлиза
на:
Ако съоmвепнаmа uнформаtря е lп
разполоэlсе 1 ш е в е ле кпр он ен ф op.lt а п,
j1,1оля, посочеmе,

t. ...],t ,,. .]t ,,]ва,тута

(уеб аdрес, ор2ан LtлLl сltуэtсба, чзOаваLцlt
dокуivенmа, mочно позоваване на
dолqменmа), t ...]t.. .]t.. .]t . ]

6) Що се отнася до другите
икономически или финансови
изисквания, ако има такива, които може
да са посочени в съответното обявление
или в док}ментацията за обществената
поръчка, икономическият оператор
зfuIвява, че:
Ако съоmвеmнаmа dокуменmаllllя, кояmо
мосrе da е бtша посочена в съопвепноmо
обяв.пенuе uлtt в dоку-лlеltmацuяmа за
обtцесmвенапа поръчка, е dосtпъпна по
елекпронен пъm, мо-ця, посочеmе:

t]

Qlеб аdрес, ор?ан LLпL: слуэrcба, ttзDсtваtцtt

D otglMeHmq п1 очно по з овав ан е н cl

dокумеttmацltяmа),,

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

В: Технически и професионални способности

Технuческu u професuонtulнll
способносmа

OmzoBop:

Брой години (този период е определен в
обявлението или док)-4\4ентацията за
обществената поръчка): [......]

Строителни работи: [......]

(уеб аdрес, ор2ан uлч служба, ttзdаваtцtt
0oKllMeltmo, почно позоваване на
dокуменmа): t ,]t, ]t , .]t ]

оператор е извършил следните
строителни дейности от конкретния
вид:
Ако съоmвеmнumе dоку,менmu оmл.юсl lo
Ообропtо uзпъlненtlе t! резулпаm оm Hait-
ваJк:нumе сmроumелнч рабоtпtt са на

разпоllоэlсенuе в елекпlронен формаm,
,1lоля, посочеmе,,
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Брой години (този период е определен в
обявлението или документацията за
обществената поръчка): [......]

описание Суми .Щати Получатели
оператор е извършил следните основни
доставки или е предоставил следните
основни услуги от посочения вид: При
изготвяне на списъка, моля, посочете
суN,Iите, датите и полуrIателите,
независимо дали са публични или частни
субекти:

2) Той може да използва следните
техническIl лица или органи, особено
тези, отговарящи за контрола на
качеството:
При обществените поръчки за
строителство икономическият оператор
ще може да използва технически лица или
органи при извършване на строителството:

3) Той използва следните технически
съоръжеЕия и мерки за гарантиране Еа
качество, а съоръженията за проучване
и цзследване са както следва:

t ]

4) При изпълнение на поръчката той ще
бъде в състояние да прилага следните
системи за управление и за
проследяване на веригата на доставка:

t ]

5) Зо комплекснu сmокu uJlu услу2u ltJ,lu,

по uзключенuе, за сmокu uлu услуzu,
коaamо са със спецаOлно преdназначенuе:
Икономическият оператор ще позволи ли
извършването на проверки на неговия
производствен или технически
капацитет и, когато е необходимо, на
средствата за проучване и изследване, с
които разполага, kall(To и на мерките за
контрол на качеството?

[] !а [] Не

6) Следната образователна и
професионална квалификация се
притежава от:
а) доставчика на услуга или самия
изпълнител, lt/lьпu (в зависимост от
изискванията, посочени в обявлението,
ипй R ппкvмеЕтлIIиqтл .lя обт l ler1,1,He н а,l,я

а)[ ]

б)t ]

поръчка)

б) неговия ръководен със tав:

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

t ]
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на околната среда:

8) Средпата годишна чIлсленост на
състава на икономическия оператор и
броят на ръководния персонал през
последните три години са, както следва:

Година, средна годишна численост на
състава:t ..],t......],
I,.,.],t. .],

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

t. ],t... , ],

t ],t. .....]

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

t ]

1 0) Икономическият оператор
възнамерява евенIуално да възложи на
подизпълнител изпълнението ва
следната част (процентно пзражение) от
поръчката:

Il) За обtцерпвенu поръчка за dЬсmавклa:
И KtlHort и чес ки ят олераlор ще достави
изискваните мостри, описания или снимки
на продукти ге. коиIо не грябва да са
придруя(ени от сертификати за
автентиаIност.
Ако е приложимо, икономическият
оператор декларира, че ще осигури
изискваните сертификати за автентичност,
At;o съоmвеmнuпlе Dокуменmu са rta
рсlзпo:lо)rе uе в елекmрoltен фopltапl,
,\lо.!lя, посочепе,

[,,,] []!а [] Не

[] Да[] Не

Qlеб аdрес, ор?ан LLлu слуэлсба, uзdаваtцtr
dоку.менmа, mочно позоваване на
dоtуменmа),, t ]t ..]t,,. ]t , .,]

12)
Икономическият оператор може ли да
представи изискваните сертификати,
изготвени от официално признати
институции или агенции по контрол на
качеството, доказващи съответствието на
продукти le. които могат да бъдат ясно
идентифицирани чрез позоваване на
технически спецификации или стандарти,
посочени в обявлението или в
документацията за поръчката?
Ако ,,не", моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства могат да бъдат
представени:
Ако съопвеmнumе dокуменmч са tta
разполоэtсенuе в елекmронеll формаm,
,моля. посочеmе:

[] .Ща [] Не

t]

(уеб аOрес, ор?ан uлч слуJlсба, ttзЬаваtцtt
dокуменmа, почно позоваване на
dокуменmа); t ]t . .]t ]t ]

2з

t]



Г: Стандарти за осиryряване на качеството и стандарти за екологично управление

Част Y: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Сtпанdарmа за осаzуряване на
качесIпвопrо u сmанlарmu за еколоzuчно
упрпвленае

Оtпzовор:

Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от
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
могат да бъдат представени:
Ако съоmвеmнumе doKyMeHtпtt cct на

разполохенuе в елекmронен формаm,
.|1оля, посочеmе:

[]fla [] Не

(уеб аdрес, ор?ан Llлч слуэ!сба, LlзdсlвалцLl

doKyMeHma, mочно позовавсlне на
doKy,lteHtпct): t .]t,.]t ]t ]

Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от
независими органи, доказващи, че
икономическият оператор отговаря на
задължителните стандарти или системи
за екологичпо 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-лlенtпu са rtct

рсtзпо_|lо)lсенLtе в елекmронен фор_маm,
моля, посочеmе;

[]!а []Не

(уеб аOрес, opzatt LulLl слу)lсба, LtзOаваLцLl

Dокулvенmа, mочно позоваване на
dокуменmа): t .. ]t ,,,]t,,,,, ]t ]
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Икономическият оператор декларира, че:

Налtаллване на броя

t...,..]

[...] t] Да [] Не

$леб adpec, ор?ан uлLt слуэtсба, ttзdавсttцtt
doKylleHma, mочно позоваване на
ёоку,менmацuяmсt),,t ]t ]t ]t ]

Той изпълнява целите и
недискриминационните критерии или
правила, които трябва да бъдат
прилоя(ени. 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 няколt оп пезLt серmttфttкоmlt uлtt

формtt Hct dокуменmалнu Dоказаmелсmва
са на разпо.поэltенuе в е.пекmронен

форлlаm, ,моля, посочеmе за всuчклa оm
lпях,,

Част YI: Заключителни положения

,ЩоLtупоdпttсаttluttп dекпаръtра, че ttнформаtluяmа, посочена в часmll II - V по-zоре, е вярн tl 1] l11oLlH0, ll
че е преdсmавена с ясноmо разбLtране на послеdсmвttяtпа прu преdспавяttе на HeBepHtt dctttHtt.

,Щоltупоdплtсанtяtп офutlttсtлно dекпарuра, че е в съсmоянL!е пpu поLlскване tt без зсlбсtвсt 0а преOспtсtвtt

уксtзанumе серmuфtжаmч u dpyztt форlttt на doKy.ueHma:tHtt dоказаmелсmва, освен в случсllttllе,
коzаmо;

а) възлсtzалцttяtп ор?ан лlлu възложLllпеляlп ltoжe dа получu прttDружсtваu|Lllпе DoKyltetttпtt чрез пря1;

dосmъп dо съоmвеmlпmа Hal|LloHaлHcl база daHHtt във всяка dърэлсава чле ка, кояmо е dtlспъпнсt
безплаmно; ttлtt

б) счumано оm 18 oKmoMBptt 20 ] 8 z. най-късно, въз-|lаzalll|Llяlп ор2ан LlлL! възло)lсLllпеJlяl1l BeLle

прuп е эlсава с ъоlпв е mн аmа ё oKy.lle нпl at 1l,ut.

!олупоDпttсанttяm daBa офtпluално съzласLtе [посочеmе възла?аulllя op?alI lulll възлоJrcumеllrL съ?-,l0слlо

часlп I, разdел AJ dсt получч dосmъп dо dокуменmttmе, поdкрепяttlu ttнформаtрtяmсt, кояпlо е

преdосmавена в [посочеtпе съопlвеmнапа часm, разDел/ почка/rtJ оп насlпояLt|Llя EdttHelt eBptllleitr,Ktt
dокуменm за обulесmвенtt поръчкLr за целLtmе на [посочете процедурата за възлагане на обществеrrа
поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Офutlttсtлен весmнuк на Ев1lопеitсл;tш
съюз, рефереЕтен номер)].

.Щата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [....,.]
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ОБЩИ УКЛЗАНИrI ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП
Освев информацията, която участниците са длъжни да декларират и представят в ЕЕЩОП,

съгласно изискватIията на ЗОП и ППЗОП, те следва да имат предвид и следните общи указания:
1. В Част II: Информация за икономическия оператор, участниците попълват част А.

Кореспонденцията ме}кду възло)Itителя и участника ще се осъществява на пощенски адрес/ел.пЬща,
интернет адрес/факс от участника в ЕЕ.ЩОП. 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!

участниците вписват в поле ,,Представителство, ако има такива" лицата по чл.40, ал.1 т.1, т.2
и т.3 от ППЗОП (лицата, които представляват участника; лицата, които са членове на управителни
и надзорни органи на участника; други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху
дейностга яа предприятието по начин, еквиваJIентен на този, вшIиден за представляващите го лица)
членовете на управителните или надзорните оргаЕи).

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 1 0) се попълва
проtlентно изражение на вьзложения обем.

4. Специфични национа,.Iни основания за изкJIючване:
4. 1 . Осъждания за престъпления по чл. 194-208 , чл,2\За-27'7 , чл,21,9-252 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 учаотие в настоящата поръчка на дружествата, регистриранI.r в

юрисдикции с преференциа,тен 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 наJIичие на изключенията по смисъла на чл,3 и чл. 5, т.]]

от ЗИФО!РЮПДРКЛТДС.
Участниците декларират обстоятелствата отЕосно наIичието или липсата на специфични

национални основания за отстраняване в Част III, буква Г от ЕЕДОП
В случай, че се прилага някое специфично национzrлно 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 налице необходимост от защита на личните даЕни или при различие в

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал.

1,т.1,2,7 и чл. 54, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата
на участника.

6. В Част III, буква В от ЕЕ!ОП участникът декларира д.rли е участвал в пазарни
консултации на възложителя и/или в подготовката за възлагане на обществена поръчка. В случай,
че в определения срок по процедурата е получена само една оферта или заявление за участие, които
са предоставени от лице участваJIо в пазарните консултации или в подготовката на документацията
за участие, участникът се отстранява от процедурата ако не може да докаже, че участието му в
процедурата не води до нарушаване на принципа за равнопоставеност,

7. ЕЕДОП се подписва от лицата по чл.40, ал.1, т.1. т,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.
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Оброзец ! ! !

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител, по чл.6б, ал.1 от ЗОП

!олуподписаният/ата

мвр в качеството си на

(посочеmе HaLLt|eHoBaHuemo на сцсmемаmа u референmен номер)

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

кандидата

(посочепе ксtнduDаtпа, на койrпо сmе поduзпълнumел)

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

процедурата, одобрена от възложителя.

З. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем лодизпълнител, нямаме право да се

явим като участник в горепосочената обществена rrоръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 3 13 от Наказателния кодекс за посочване на неверни

данни.

!ата:

Подпис:
(tt,ll е tt r|l all tt.п uя)
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Образец ! ! !

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. З и чл. 5, т. З от Закона за икономическите и финансовите

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциаrrен данъчен режим!
контролираните от тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие в процедура

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

....., реф. .........

.Щекларатор Попълваm се mрumе u,MeHa u dllъжносtп

наименование на ччастника

Наименование на съдружника в
обединението

попъ,qва се са,мо cl*o учасmнлtк е обеduненttе, коеmо lte е
юрuDuческо лtще

ЩЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен участник:
1. Е/Не е дружество (вяоноmо се поdчерmава)J регистрирано в юрисдикции с

преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което
участва дружество, регистрирано в юрисдикция о преференциz}лен данъчен режим.

2. Е/Не е свързано лице (вяtэноmо се поdчерmава) с дружество, регистрирано в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

З. Представляваното ol,NIеH дружество попада в изклк]чението на ч;r. 4. т.
от Заttона за иконо\,1ическите и финансови,|,е отношеlllля с дружествirта, регистрирани в lol]Ilcjllllill11ll
с преференциален дilнъчеFI режим! свързаните с тях лIiца и техните действителни с<lбствеп tl tll t,

Зсtбе'tе.lкл:сt -- __Тсl зll l11oLl li{l се пOпъlв0, ttl;o dру,лtс,есlllсзопlо е pe?llc п]J)llp0llo в loplI(Ollл,l!t1,1 l,

префереll l|u{|-|ett d0нъчен pe)tal-\l ll.,llt е свързOtlо с urцI, pe?llclllPltpaпIll в lo])llL,otlilIl!Il L,

пре r|le1,1el ttlttcl-ч е l I О(п п,че l t peJl(,L1,1t,

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. З 13 от Наказателния кодекс.

flaTa:

Подпис:
(ulve u фшltьltф

)а



Образец ! ! !

списък
по чл.64. Ал.1. т,2 от зоп

,Щолуподписани ят l -HaTaJ с лична карта Nч _
с ЕГНиздадена на

, в качеството ми на (посоче mе dлъэtсносmmа) на
(посочеmе rРuрмаmа Hct канDudаmа) - кандидат в

квалификационна система с предмет: ,,ДОСТАВКА НА ГУМЕНИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ
(ГТЛ)" - реф. J\Ъ КС 1,U20l1г;

С настоящето декларирам, че през последните 3 (три) години считано от датата на подавапе Ita

нашето заявление сме изпълнили следните поръчки за доставка на гумени транспортни лентII
(ГТЛ), които са идентични или сходни на предмета на системата:

За доказване на посочените в списъка поръчки за доставка на ryмепи транспортни ленти (ГТЛ),
изпълнени от нас, прилагаме следните доказателства по чл. 64, м. 1,т,2 от ЗОП:

Изброяват се коЕкретните приложени от кандидата документи или конкретните регистри, на които
той се позовава.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

.Щата:

Подпис:

(ulle u фамttлttя)

*** Насmояu4ttяtп спллськ u Dоказаmелсtпваmа се преdсmавяm нп основанuе
зоп.

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

,tл.67, tut.S uбопl
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лЕ,кJlАрАция 
ОбРаЗеЦ !!!

по чл.135, а,т.5 от ЗоП

!олуподписаният l -HaTal с лична карта NЬ , изладенil
с ЕГН , в качеството ми на

(посочеmе dлъlсносmmа) на
(посочепе фчрмаmа на каrtdudаmа) - кандидат за включване в систепlil

за предварителен подбор с предмет:

(посочеmе HaLlMeHoBaHuemo на сuсmе74аmа u референmнuя Li номер оп образеца на зспвленtlеmо)

ДЕКЛАРИРАМ:

Съгласен, съм при провеждане на конкретни процедури за ]]ъзлагане на обществени поръчки чрез
настоящата квfuтификационна система с предмет

- реф.ЛЬ ..,........,......../...,...........,' срокът за полу{аване Еа поръвночални оферти (техническо и ценово предложение) да бъде не по-
дълъг от 7 (седем) каJIендарни дни.
В случай, че бъда включен в системата за предварителен подбор, настоящата декларация иN,lа

силата на споразумение съгласно чл.135, ал.5 от ЗОП.

flaTa:

Подпис:
(ttlttе lt фctмuлtьп)

. Насmоялцапа dекпаралluя се попъ.цва заdъltжLlmелно оiп лчцеmо/лuцаlпа преdсmавлявсtttltt
канdudаtпа по pezucmpaL|Lп, ако са съzласнu с посочен,Imе в dекпараtряmа условLlя, В пprltпttBett
случай се прuлаzа чл.135, ал.б оm ЗОП,

j0



1.

2.

,...,.....,....,...........г.

гр.,....................,.. /...... .....,..,.....,.,.....,,.......,.,................/

Извлечение от Закона за мерките срещ}, изпирането на пари
Чл, 6. (2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 (заб.ред. - включително ЧСИ като лице по чл, 3, ал.2, т.32 от
ЗМИП) идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент -

юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация .,. ПрIл

липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от
законния представител или I]ълномощника на юридическото лице....

Извлечение от Правилника за прилагане на ЗМИП
Чл. 11. (1) ,Щекларацията по чл. 6, а,т. 2 ЗМИП се подава пред лицето по чл. 3, ал. 2 и 3 ЗМИП или
пред определен от него слуяФтел преди извършването на операцията или сделката,

.Щекларатор:

з1



ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОПАКОВКАТА, ЗА УЧАСТИЕ В
КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕN{А С ПРЕ.ЩМЕТ:

( посочепlе Halt.lteHoBaHueп1o Hal cllcпe.ltatlla tt pet|lepeHttleH Ho.,lep)
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6. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА И ПРОВЕЖДАНЕ НЛ ПОДБОРА

Настоящите указдния са валидни и се прилагат при подготовка на заявления за участIlе в

квалификационна система на стопански субекти (КС)

I. Общи условия
1.1. Редът и условията, при които ще се извършва подбор на кандидати за участие в систе]чIата е

съобразен със Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането му. Системата за

подбор на стопански субекти дава равни възможности за уr{астие 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 документацията образци. Заявлението
може да се подава по всяко време в срока на действие на системата, с изключение на описаните в

настоящата документацията за стартиране на квалификационната система случаи,
1.2. Настоящите указания са неразделна част от всяка документация за уаIастие в

квалификационната система. Указанията се предоставят за достъп в профила на купувача на

,,БРИКЕЛ" ЕД,Щ, Раздел ,,Ква,rификационни системи", и всеки кандидат следва да се съобразява с

тях. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп tIрез електронни

средства до документацията за системата от датата на публикуване на обявлението за създаване на
системата в ,,Официа,,Iен вестник" на Европейския съюз. .Щокументите, които се отнасят до
квалификационната система и поръчките възлагаЕи чрез системата, се обособяват в електронна
преписка в профила на купувача със собствен номер и дата на създаване.

1.З. Възложителят осигурява по всяко време достъп до критериите и правилата за участие в

системата, включително при поискване от заинтересованItте лица. !окументацията за участие в

системата се публикува в профила на купувача и е безплl:тна. За получаване на документация на
хартиен носител заинтересованите лица следва да отправят писмено искане до възло)(итеJIя. в

което посочват адрес за кореспонденция. Изпращането е за сметка на лицето.
1.4. Квалификационните системите се основават на обективни критерии и правила, които са
определят от възложителя и могат да бъдат променяни от него при необходимост. Актуализирането
на тези критерии и правила се съобщава на лицата, включени 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 представляващия

дружеството.
1.6. В електронната преписка на системата, в профила на купувача, се публикуват писмени

рaвяснения по обявените условия и критерии за включван( в квалификационна та систепlа. СроIсът

за предоставяне на разяснение от възложителя е 10 дни, считано от датата на получаването i\,Iy.

Разяснението не се изпраща отделно на кандидата, отправи.jI искането за разяснение.
1.7. Начинът на предоставяItе на разяснения за конкретна поръчка е описан в документацията за

възлагане на конкретната обцествена поръчка.

II. Изисквания към кандидатите
2.1 , При подготовка на заявлението за участие кандидатите са длъжни да спазват изискванията на
възложителя, да се придържат точно към обявените от Възлоrкителя условия, образци и указhния,
публикувани в профила на купувача. Условията в образците от документацията за участие са
задължителни 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.
2,4. Клон на чуждестранно лице мох(е да е самостоятелен кандидат в системата, ако може
самостоятелно да подава заявление за участие и-lи да сключва договори съгласно
законодателството на дърх(авата, в която е установен.
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2.5. Когато кандидат в квалификационната система е обединение, той следва да представи в

заявлението си копие на документ, съгласно изискванията на т.3.3 от настоящите указания.
2.6. Кандидатите могат да се позовават на капацитета Еа трети лица, независимо от правната връзка
мепцу тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансово състояние,
техническите способности и професиона,rна компетентност, при спазване на изискванията на ч.п.65

от ЗоП.
2.7. Когато кандидатът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да моя(е да докаlке, че

ще разполага с техните ресурси за срока на действие на системата, като представи документlt 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 заJIвлението 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, подаJIо заявление в същата система.
2.12. Лице, което е дало съгласие и фигlрира като подизпълнител в зfuIвлението на друг кандидат, не
може да представя самостоятелно заJlвление.

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.

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!ОП 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 ,т]ица, третото лице представя ЕЕДОП.
З.2. ,Щокументи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е прило)IGмо.
3,3. ,Щокументите по чл.37, а-п.4 от Правилника за прилагане на ЗОП, когато е приложимо. Когато
кандидат в системата е обединение, той следва да лредстави в змвлението 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 представлява обединението;
- да бъде уговорена солидарна отговорност на всички членове на обединението.
З.4. !екларация за съгласие от подизпълнител/и, в случай, че кандидатът ще използва
подизпълнител/.
* Със заявлението си кандидатите могат без ограничения да предлагат ползването на
подизпълнители.
**В рамките на заявлението си за включване в КС се изисква кандидатът да декларира всичклI
подизпълнители, които предвижда да използва при последващите поръчки, възложени по КС.
3.5. ,Щскументи за поетите от трети лица задължения, в случай. че кандидатът се позовава на
капацитета на трети лица.
З.6. ,Щекларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с

дружествата, регистрираЕи в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица
и техните действителни собственици.
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З,7. Списък по чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП - списък на друг}I лица със статут, който им позволява да
влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивitлентен на този, валидеll за

представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
3.8. ,Щекларация по чл.l З 5, ал.5 от ЗОП
3.9 .Щекларация по чл.6, a:l. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари
3.10.,Щруги документи, изисквани от възложителя в обяллението и описани като приложения в
заJIвлението за участие.
3.1 1. Опис на представените док}менти, подписан от кандицата.

*При подаване на заявлеЕието за участие кандидатът декларира липсата на основания за

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрiз предоставяне на Вдинен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информrация,

изисквана от възложителя, и се посочват национаJIните база данни, в които се съдър}Iiат

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на

държавата, в която кандидатът е установен, са длъжни да предоставят информация.

IV. Подаване на заявлеяие за участие
4.1. Заявленията се подават в управлението на,,Брикел" ЕАЩ, в обл. Стара Загора, общ. Гълъбово,
гр. Гълъбово - извън града, Отдел ,,Търговски" при спазване на охранителния и trропускателен

режим на възложителя.
4.2. Не се приемат заявления в опаковка) която е незапечатана или с нарушена цялост, Такова
зfulвление 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 пр!,поръчана пратка с обратна разписка! на

адреса посочен от възложителя.
4.4. .Щокументите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
- наименование на кандидата, включително участниците в обединението когато е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адресi
- 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 заявление, ако тази възможност е посочена в обявлението за създаване на
квапификационната система.
4.6. Когато системата е рaвделена на обособени позиции и в обявлението възложителят не допуска
възможност,га за представяне на едно заявление за участие, за всяка обособена поiипия
кандидатите представят отделно комплектувани заявения за участие по всяка обособена позиция
заедно с описи към тях. Заявленията се поставят в една опа'ковка.
4.7, Заявлението се представя в писмен вид, на хартиен носител. Ако изрично е записано в

!окументацията за участие, Възлоrrtителят може да изиска част от заявлението да бъде представена
освен на хартиен, и на електронен носител.
4.9. Ако кандидатът изпраща змвлението чрез препоръчана поща или куриерска слуяtба, разходите
са за сметка на кандидата. Риска от загубване на зfu{влението е за сметка на кандидата.
4.10. Възлоrкителят не се ангажира с каквото и да е съдействие за пристигането на заявлението на

указания адрес,

V. Провеждане на предварителен подбор на стопански субекти
5,1. Срокът за вземане на решение от възложителя започва да тече от деня на получаване на
заявлението за участие.
5.2. За разглеждане на заявленията за )л{астие в квалификационната система възло)tителят
назЕачава комисия по реда на чл.i03 от ЗОП. Комисията разглежда всяко постъпило заявление и
въз основа на обявените обективни критерии и правила предлага на възложителя да включи или да
oTкarrte включването на кандидата в системата. Комисията съставя протокол за разглеждането на
всяко заrIвление. Протоколът се публикува в профила на купувача.
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5.3. Възлолtителят взема решение относно включване или отказа за включване на заинтересовани
лица в квалификационна система в 6-месечен срок от п(,]даване на зaявлението за включва}Iе в
квалификационната система. Отказът се мотивира,
5.4. Когато за решението по т.5.З са необходими повече от 4 месеца, възложителят информlлра
заинтересованото лице в срок два месеца от подаване на заrIвлението 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. Възложителят може да вземе решение за прекратяване на участието в ква,тификационната
система на кандидат въз основа на определените при създаването на ква,тификационна система
правила и критерии. Решението се изпраща на кандицата най-ммко 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 уведоN,Iяват
писмено Възлоlrtителя за всички настъпили промени в заяЕените от тях обстоятелства и данни до 5

дни след FIастъпването им. В писмото задължително се по,;очва реф..}Ф и предмета на системата за
която те се оттlасят. Не се вземат под вни]иание промени и разяснения на кандидата, които не са
свързани с включени в заJIвлението обстоятелства и данни.
5.8. След подаване на Заявление за участие в системата до момента на обявяване на Решението за
включване или отказ за вкJlючване 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 писмен вид. Когато решението не е
получено от кандидата по някой от начиIlите, посочени в чл.4З, ал.2 от ЗОП, възложителят
публикува съобщение до него в профила на купувача, ts електронната преписка на системата.
Решението се смята за връчено от датата на публикуване.
За ва,rидни се считат адресите и факсовете, посочени в зfuIвлението на всеки кандидат.
5,10. Кандидат за който възложителят е издап Решение за отказ за включване в квалификационната
система, може да подаде ново заявление след отстраняване на констатираните несъответствия.
5.11. Кандидат, който е включен в системата, Iuоже по всяко време да се откФке от по-нататъшното
си участие в цея като уведоми писмено за това възлоItителя.
5.12. Кандидат, изключен от квалификачионната система, на някое от основанията посочени в т.3
от документацията! може да подаде ново заявление за в:(:лiочване съгласно описаните в същата
точка срокове.

VI. Общи условия за поръчките, възлагани чрез квалификационната система
6.1. Конкретните поръчки за строителство, доставки или услуги, поtrадащи в обхвата на
квалификационната система се възлагаI чрез процедура н1 договаряне с предварителна покана за

участие, а изпълнителят на договора се избира сред лицата, вписани в квалификационната систеN{а.
6.2. Възложителят може да пре},{ине към възлагане на конкретна обществена поръчка по реда на
ЗОП ако има поне един каIiдидат, вписан (включен) в системата.
6.З. При възлагане на конкретна поръчка чрез квалификационната система Възложителят rtaHlt
всички кандидати, включени в нея.
6.4. Всяка конкретна поръчка, възложена чрез системата поl-Iучава уникаlIен номер. Уника,тният
номер съдържа референтен номер на системата, създаден от възложите,ця, година на създаване на
КС, пореден номер на поръчката (налример КС 01-2017).
6.5. !окументите, свързани с поръчка по системата, се обог;обяват в отделна електронна преписка в
конкретната система и се публикуват в профила на купувачii.
б.6. Възложителят посочва в покаЕата за представяне не оферти критериите за възлагане нal

поръчката ако не са включени в обявпението за създаване на ква:rификационната система,
6.7. .Щостъпът до документацията се предоставя не по-късЕa от датата на изпращане на поканата за
представяне на оферти. В поканата се посочва иIlт,,рнет адресът. на който е достъпна
документацията за псръчката.
6.8. С поканата възло}киl,елят определя срокът за подаваtIе на първоilача.]lна оферта - техниrIеско и

ценово предложение.
7. За всичкп неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за общественIrr,е
поръчки и Правилника за прилагането му.
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