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1. Описание на предмета на квалификационната система.

2. Общи изисквания към предмета на спстемата.
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Правила п критерии за включване и за квалифпкация на стопанскIlте
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4. Правlrла II критерии за изключване от системата.

Образец на заявление за участие в системата,други образци.
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Р-л ,,Търговски отдел": ,.

Управител работнически
Караиванова/

/Кристиан Баджаков/
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I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА СИСТЕМА

1.1. Описание на квалификационната система:
Квалификационната система се създава с цел да се извърши предварителен подбор на

доставчици на минерална вода за нуя(дите на ,,Брикел" ЕА.Щ.
Предмет на квалификационната система (КС) за подбор на стопански субекти е

,,!оставката на минерfu.]на вода", подробно описана в спецификация, неразделна .IacT o,I,

настоящата документация.

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

о обособена позиция Jф 1 (оП Nэ1): ",Щоставка на натурална минершrна вода"
о обособена позиция Nч 2 (оП Ne2): ".Щоставка fiа натурална минерална вода с Hllcкil
минерализация"

1.2. Срок на деЁлствие на квалификационната система - З години.
Конкретните поръчки ще се възлагат за срока на нейното действие, сtlитано от дата,га

посо.Iена в обявлението.

1.З. Щел на квалификационната система - Осигуряване на необходимите количества
минерална вода за нуждите на ,,Брикел" ЕА.Щ.

Възложителят си запазва правото да възлага доставките включени в предмета IIzr

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

1.rl. Прогнозна стойност
Прогнозната стойност на поръчките /общо за целия период на действие Hit

квалификационната система-/ е около 100 000 лева, без !,ЩС.
Тази стойност не е обвързваща за възложителя. ВъзложитеJIят, в зависIiмост от

конкретните си нужди, ще обявява конкретни обществени поръчки. Честотата на поръtткIJте

ще се определя от възникналата необходимост от доставка на минерална вода къN{ дататzl Htl

стартиране на лоръчката.
Прогнозните обеми на доставките, предмет на обществените поръчки, KoIlTo 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. Конкретните
поръчки ще се възлагат за срока на нейното действие чрез процедури на договаряне с
предварителна покана за участие, като изпълнител на договора ще се избира спорел
икономически най-изгодната оферта по критерии определени за всяка обществена порыIка.

Срокът за изпълнение на конкретна обществена поръчка се определя в поканата за

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

1.5. Място на пзпълнение и начин на доставка: при условие на доставка DDP,
,,Брикел" ЕА!, гр. Гълъбово - извън града.

1.6. !руги изисквания:
- Начин на плащане: до 45 (четиридесет и пет) дни след издаване на (laKTypa

оригинал, издадена съгласно чл.133 от З,Щ.ЩС, лвустранно подписан приемо предавателен
протокол, а при скlIючени договори за подизпълнители. и при наличие на обстоятелствата
по чл,66, ал. 4, след представяне на документите по чл.66, ал, 5 и ал. б от ЗОII. Срокът за

плащане започва да тече от датата на последно представения документ.
- Гаранционен срок: определя се в поканата за представяне на оферти или за участrlе в

преговори и док}ментацията към съответната поръчка, възложена чрез [lастояlца,l,il
квалификационна система.
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II. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТА НА СИСТЕМАТА:
Изпълнението на дейностите по предмета на поръчката трябва да става при стриктн(,)

спазване на стандартите, на всички действащи нормативни актове в Република България rt

регламентите на ЕС в областта на производството и доставката на минерална вода.

.Щоставената от изпълнителя минерzrлна вода трябва да съответства на изLIскваliиятal I]

стандартите за тяхното производство, съхранение, транспорт и срок на годност и да
отговарят на предназначението, за което са доставени.

Количеството и вида минераJIна вода, няма как да бъдат определени с абсолlотrtа
точност, поради различията в необходимия обем, броя на работниците и слу]кителtlте ]]

дружеството, годишния сезон и други фактори.
Спецификациите по отделните обособени позиции съдържат минераJ]ни води, които

най-често са заявявани за доставка в друя(еството. Същата има само информативен характер
и не представлява пълно описание на всички видове и количества, които ще бъдат възлаганtt

при конкретна поръчка, обявена чрез настоящата система.

1.Обособена позиция Л}1 - ",Щоставка на натурarлна минерална вода"

Спецификация на най-
често употребявани
стоки/продуктп по

обособена позиция Npl

Характеристики Разфасофкп

l I-Iатурална минераJrна вода

негазирана, с обща
минерализация от З00 до 400
мг/л, рh до 8,50, флуорили F

до 140 мг/л

0,5 литра в бутlллrtа РЕ'Г
1,5 литра в бутилка РЕТ
l0 литра в бутилка РЕ'Г

2. Обособена позицIlя Nэ 2: ".Щоставка на натурална минерална вода с Jlllcкit
минера_пизация "

Спецификация на най-
често употребявани
стоки/продукти по

обособена позиция Np2

Характеристики Разфасофкп

1
HaTypa,lHa минерална вода

с ниска \,Iинерализация

негазирана, с обща
минерализация от 50 до 200

мг/л и ph до 9,30

0,5 литра в бутилка РЕТ
l ,5 литра в бутилка I)E'l'
l0 литра в бутилка РЕ'['

ПI. ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ. КВАЛИФИКАЦИОННИ
ИЗИСКВАНИЯ.

Заинтересованите лица подготвят и изпращат заявления за участие по реда, описав R

настоящите правила, с приложени всички изискуеми документи в съответствие с критериIrте
за подбор, посочени в обявлението за откриване на квалификационната cllcTeпla.
публикувано на страницата на АОП и в настоящата документация. Кандидатите попълвzlт
един ЕЕ.ЩОП документ, в който посочват позициите, за които участват.
3.1. Условия за включване.

За включване в квалификационната система могат да кандидатстват всички лltца I1лLI

неперсонифицирани обединения, отговарящи на изискванията на възложителя за личIIо
състояние на кандидатите и на критериите за подбор, отнасящи се до технически II

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!ОП и

документи за доказване на съответствието с поставените изисквания. Кандидатите попълвttт
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един ЕЕДОП документ в който посочват позициите за които участват. Единен EBpoпeI"lcttll
документ за обществени поръчки ЛЕДОП/ се попълва за кандидата в съответствие с
изискванията на ЗОП и критериите за участие на Възложителя, а когато е приложиN,lо
ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо Jlице; за BceKrl
подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат ангая(ирани в изпълнението
па поръчката.

За всички неупоменати в настоящата документация случаи се прилагат разпоредбrtте
на ЗОП и Правилника за прилагането му,

З.2. Квалификационни изискванпя
Условия, 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 подизпълнители 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 Iллtr

чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
З.3.1.2. Заинтересованите лица могат за целите на вписване в квали(lикационlrа

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.
гrрофесиона.тните и технически способности, в случай, че възложителят е поставил такива.

З.3.1.3. За кандидатите не трябва да са налице обстоятелствата по чл,54, 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, а,ц.1, т.1, 21.1 З от ЗОП, че е предприел мерки, които
гарантират неговата надея(дност, въпреки наJIичието на съответното ocHoBaHlle за
отстраняване. Тези мерки се описват в ВЕДОП,

При подаване на заявлеIIие за участие кандидатът декларира липсата на основаItия зil
отстраняване по чл.54, a,r,1 от ЗОП в единния европейски документ за обществени поръtIка
(ЕЕдоп).

Метод за доказване на съответствието на основание чл.67 ал.5 от ЗОП във връзка с

чл,58 от ЗОП възлояtителят може да изиска от кандидатите по всяко време да представят
всички или част от документите, чрез които се докiвва информацията, посочена в ЕЕЩОl I.

когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата,
3.3.1.4. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата систеNlа на

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференчиален данъчен режим и на свързанll,ге
с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен прI1

нilличие на изключенията по смисъла на чл.4 от Закона за икономическите и финансовLtте
отношеЕия с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен peжllNl)
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 оl,
общата стойност на поръчката, който ще възложи, във всяка конкретна поръчка! възлагана

чрез настоящата система.

3.3.2.Технически и професионални способности на кандидатите
3.3.2.1. Изпълнени доставки от кандидата през последните три години, считано от

датата Еа подаване на заJ{влението доставки, идентични или сходни с предмета на системата,
както следва:

о по обособена позиция Ль 1: ",щоставка на натурална минерална вода" с обем най-
малко - 10 000 лева, без ДДС.

Възлоrкителят ще приема като ,,идентични" или ,,сходни" на предмета на .настоящат2l

обособена позиция доставки на минерfuтни води, които отговарят на следните кри-гериl1:
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натураJIна минерална вода, негазLIрана, с обща минерализация от 300 до 400 мг/л и ph до
8,50,

. по обособена позиция N! 2: ".Щоставка на натурална IчIинерална вода с нискii
минераJIизация " - 10 000 лева, без ДДС.

Възложителят ще приема като ,!идентични" или ,,сходни" на предмета на настояща"гal

обособена позиция доставки на минераJIни води, които отговарят на следните критериrt:
натурална минерална вода, негазирана, с обща минерализация от 50 до 200 мг/л и ph до 9,3 0.

При подаване на заJIвление за участие съответствие с критерия за полбор се

декларира в единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),
В него се предоставя съответната информация, изисквана от възло)Itителя, като се

попълва списъка на извършените доставки.
Метод за доказване на съответствието - на основание чл.67 а,т.5 от ЗОП във връзка с

чл.64 от ЗОП възложителят мо}ке да изиска от кандидатите по всяко време да предсl,аt]r1,1

списък на доставките, които са идентични или сходни на предмета на системата с посоLIване
на стойностите, датите и получателите, придружен с доказателства за извършеlII{,lе

доставки, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, В
този случай се представя с[исък на изпълнените доставки, по прилох(ен образец, заедно с

доказателства за извършените доставки.
3,3,2,2, Информация за производителят на минералната вода, в случай че каl]дида,],а

не е производител на стоките - той трябва да представи сертификат за произход.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на дру],

кандидат, не мох(е да подава самостоятелно заявление за участие. Свързаните лI,Iца не N{огат

да бъдат самостоятелни кандидати в една и съща процедура.

3.3.{руги документи, които кандидатът представя в заявлението си:
3,3, l , Заявление за участие по приложен образец.

На основание чл.47, ал.10 от ППЗОП, възложителят допуска представяне IIа сдtIо
заявление за участие независимо дали кандидатът участва за една, няколко иJtLi всиLI]i]l

обособени позиции. Кандидатът е длъжен да посочи в ЕЕ!ОП и заявлението за участI.1е

обособените позиции, за които иска да бъде включен в системата.
3.З.2. !окументи за доказване на предприетите мерки за надеждност (Kozctпto е пptl,tolK,ttlto)
3.3.3. !окументите по чл.37, ал.4 от ППЗОП (коzсtпlо е пpttлoltclt,lto),
З.З.4. flекларация от llодизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчкitта
( коzа пlсl е п р uitоэк:tt ll о),

3.3.5. !окументи за поетите от трети лица задължения, в случай, че участникът се позовill]tl
на капацитета на трети лица.
3.З.6. !екларация във връзка с чл.lЗ5, ал.5 от ЗОП.
З.З.7. ,Щекларация по чл, З и чл. 5, т.З от Закона за икономическите и финансовl,t,tе
отношения о дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъrIен режl]]\I.
свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
3.3.8.Списък по чл.40, ал.l, т.3 от ППЗОП списък на други лица със статут, KoI-ITo llпl
позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквиtsаленlен Hil
този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорнliте
орrани (свобоDен пlекс tп),

З.3.9. flекларация по чл.6, а,ц. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари
З.З. 10, Опис на док},]\{ентите, съдържащи се в опаковката.

З.4. Периодично актуализIlране на инфорпlацията
3.4.1. Кандидат, включен в квалификационната система, е длъжен всяка година ]lil
акту,rлизира информацията, предоставена при включването му в квалификационната
система,
.Щопълнителните докумеtIти се представят както следва:

. За първата година - в срок до 1 месец, считано една година от датата на решеIILIето зtt

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

З.4.2. В случай, че кандидатът се позовава на капацитета на трети лица или използва
подизпълнители, актуализирана информация се представя и за тях.
3.4,3. Независимо от т.3.4.1, на самостоятелно основание кандидатите са длъжни да

уведомяват писмено Възложителя за всички настъпили промени в заявените от тях
обстоятелства и данни до 5 дни след настъпването им.
3.4,4. За актуализиране на информацията по т.3.4.1 ит.З.4.2, кандидатът представя ЕЕДОП.
3.4.5. Задължение за предаване на актуаJlизирана информация имат всички участницrl.
включени в КС, без значение от датата на подаване на заявлението за участие, както и даJ]lt с
бил изпълнител по прецедура на база КС,

IV. ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СИСТЕМАТА.
Възлолtителят има право да изключи кандидат от квалификационната система при наличие

, на едно от следните обстоятелства:
4.1. Кандидат, поканен да представи оферта за участие в настоящата система! не е подал
оферти за участие в повече от пет поръчки по системата, независимо последователно или не.
4.2. Констатирано е пълно или частично неизпълнение на договор за обществена поръчка,
възложен чрез поръчка по настоящата система. Частично неизпълнение е налице когато
засяга повече от 50 на сто от стойностга или обема на договора;
4.3. .Щоговорът, сключен чрез поръчка по настоящата система, е прекратен по Bllнa н|1

изпълнителя.
4.4. Участникът9 определен за изпълнител на поръчка по системата, откаже да склюtlll
договор.
4.5. Кандидатът е престанarл да отговаря на изискванията на възложителя, относно лично
състояние и критерии за подбор.
4.6. Кандидат, включен в системата, не е актуализирал информацията
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 rr

3.4.2 от настоящата документация.
4.8. Възложителят прекратява участието / изключва от квалификационната cllcTeпIit-

участници които не отговарят на актуfu,]изираните критерии и правила за подбор, когатtl
такива са обявени, след указания от Възложителя срок за представяне на искttIlIIте

доказателства.
Освен основанията за задължително отстраняване по чл.54 от ЗОП, Възлоlкителят си

запазва правото при преценка да прилага и основанията за отстраняване по чл. 55 от ЗОП.
Възложителят с Решение изключва кандидата от ква,rификационната систеl\Iа,

Решението се мотивира.
Кандидат, изключен от системата на основание точка 4.1-4.4, може да подаде oTIloBo

заявление 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 моя<е да подаде oTI{oBo

заявление за включване след отстраняване на несъответствията с изискванията на
възложителя относно лично състояние и критерии за подбор.

Кандидат, изключен от системата на основание точка 4.6 и точка 4.7, мо)ке да подаде
отново заявление за включване.

В изпълнение на чл.67, ал.б от ЗОП, участникът определен за изпълнител на поръLIкtt,
възложена чрез настоящата система, преди сключване на договор за обществена поръчка
представя на Възложителя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанил за
отстраняване от процедурата, както и съответствието постановените критерии за подбор.

предоставена tIри

Сто. 7 от 40



V. ОБРАЗЦИ НА fiОКУМЕНТИ:

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в ква,тификационна система с предмет

" - реф.J\Ъ КС 1З/2017г.

УВЛЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да бъдем вклIочени в обявената от Вас квалrtфикационна cllcTe]\,1a

,;,; ,,rnoon,,,,,"

.Щекларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Bzrc

квалификациолtна система. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приешtап.tе без

възражения.

Щекларираме. че сме запознати и приемаме условието на възложителя относно уведоN{яваlIе

за разяснения към систеIчIата, а именно всички разяснения на възложителя ще бълаt

публикувани в профила на купувача.

Като неразделна част от настоящото Заявление, прилагаме следните докуNrен,гrt:

. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

. flокументи за доказване на предприетите мерки за надеждност (l;ozattlo е пptt-lo,1tt,tt-l to ),

. ,Щокумtентите по чл.37, ал.4 от ППЗОП (коzапо е прч.цо)lсLll4о),

. .Щекларация от подизrrълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката
(Koz аlп о е прttл o,1cm+t о ).. !окументи за поетите от трети лица задължения, в случай. че участникът се позоваlва на

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

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с

преференциален данъчен режим, свързаЕите 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.3 от ППЗоП - списък на други лица със статут, който ипr

позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентеII FIa

този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните
орrани свобоOеLtп,lексп

. !екларация по чл.135, ал.5 от ЗОП

. .Щекларация по чл.6, а,r. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

. Опис на докумеЕтите, съдържащи се в опаковката.

.Щата:

Подпrtс:

( u,l t е u фсt.l t tt-,tttlt)
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Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлдгащия орган или възложителя

в Офuцаппен веспrлlик а

HL съоmвеrплlotпо обполеttuа,

Нопrер rra обявленпето в ОВ S; t][1t lt YS tltltl-t lI lI ll ll1l lll

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

,, пDll ус.цовllе lle

икономическпя olie;raTop.

ИDенпlutРtt tlupaHe н а възлоlкuпlеля Оmzовор:

Име: ,,Брикел" ЕАЩ t]
Зо коя обtцесппена поръчкu се опппсп? Опlzовор:

Название или кратко описание на поръчката:

,,.Щоставката на минера]Iна вода"

t]

Референтен номер на досието, определен
от възлагащия орган или възложителя (.7ко

е прtt_,lоэtсtt_llо): реф.NqКС l З/2017

t]

попълнена оп,
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В случай, че не се изЕсква публцкуван9то наlобявленпе в Официален BecTEIlK на Европеliскllя
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t1,
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с,rр.l],

за възлагане на

препратка къпr



Иlепtплtфttкацttя: Оmzовор:

Име: t]
Идентификационен номер по ДДС, ако е

приложимо:

Ако не е приложимо, моля посочете друг
национален идентифи кационен номер, ако е

необходиNlо и приложимо

t]
t]

Пощенски адрес: t ]

Лице или лица за контакт:

Телефон:

Ел. поца:

Интернет адрес (уеб адрес) (ctKo е

llрtt,ч о.лtсtt-l t о),.

t]
t. . ,,,]

t. ,,,]

t]

О бtца u н tllop,tut lрtя : OtпzoBop:

Икономическият оператор микро-, малко или

средно предприятие ли е?
[] !а [] Не

Само в слyчай че поръчката е запазена: t] Да [] Не

t]

t]

иконо]\{ическият 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 ,rда", какъв е съответният процент

работници с увреждания или в неравностойно

полоlкение?
Ако се изисква, ]чlоля, посочете въпросните

служители към коя категория или категории

работничи с ) вре)l(дания или в неравносгойно
полоr(ение принадлежат.

Ако е приложимо, посочете дали
икономическия,t оператор е регистриран в

о(lициа,пния списък на одобрените

икономически оператори или даJ,lи има

еквивалентен сертификат (напр. съгласно
национална ква_лификационна система
(система за предварително класиране)?

[] !а [] Не [] Не се прилага

Ако,,да":

Част II: Информация за икономическпя оператор

А: Информацпя за икономпческIrя опердтор
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Моля. отговопете на ll,ьtlпalси,|,е в

а)[ ]

б) (уеб аdрес, ()р?ан llллl с_|lу)tсбtt, llзdсlваllItt

doKyrttett lпсt, пlоltно 11 озовав(пl е н0 Оо ку_1 | cIl |11|:| ),

t .]t ]t ]t ,]
в)t ]

г) [] Да [] Не

д) [] Да [] Не

(уеб adpec, op?cll! tLпLl сJlуэtба, 1lзdавац[ч

dоьумен пtсt, 1,1lo|tHo 11озовOвалl е l lct dоку_lt ell шtl) ;

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

останалите части от този Dаздел. Dаздел Б и.
когато е целесъобDазно. Dдздел В от тази
част. попълнете част v_ когато е

прIlложимоt и пDп всичкIl слYчап
попълнете Il подпишете част vI.

а) Моля посочете на списъка
или серти(lиката и съответния регистрационен
или сертификационен номер, ако е

приложиN,lо:

б1 Ако серпtчt|uксllllъll1,зсl pe?Llclll])ul|ltяllla l:.ILl

зсt сеllпtuфutlttронеll1о е lIcllLllle 1 ! в e.|leKлlpollelI

. (Pop:llaлl, .|lо.)п, п осочеlllе :

в) Моля, посоLIете препратки към

документите, о,t които става ясно на какво се

UUHOBalra IJgI 11сlIJацияlz1 иJlи ucp l иq)ициранс l L)

и, ако е приложипtо, класификацията в

оq)ициалния списък:

г) Регистрацията или сертифицирането

обхваща ли всички задължи,tелни критерии за

подбор?

Ако,,не":
В допълпение моля. попълнете липсващата
инфоrrмация в част IV, раздели А, Б, В илп
г споrrед слччая САмо ако mовп се alзллскв{,

съ?л{lспо съоmвеm оmо обявленuе лtлtt

loKylrc н mо цuя mа зо облцес пве напtl п оръ ч Kll:

д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за плащането на
социалноосигурителни вноски и данъци или
информация, която ще позволи на възлагащия
орган или възло)l(ителя да получи

удостоверението чрез пряк безплатен достъп
до национална база данни във всяка държава
членка?

Atco съопtвеtltнultlе doKyltetпtltt са ttct

разп о_ц о)!сен Lle в е,це KlltpoH е tl r!ор.u rпt, _,tt о.,tя,

посочеп,lе,

Форлtа tto учосtплlе: Оmzовор:

Икономическият оператор участва ли в

процедурата за възлагане на обществена
поръчка заедно с други икономически
оператори?

[] Да [] Не

Ако,,да":
а) моля, посочете ролята на икономическия а): [ ]



оператор в групата (ръководител на групата,

оl,говорIIик за конкретни задачи,..):

б) моля, посочете другите икономически

оператори, които участват заедно в

процедурата за възлагане на обществена

поръчка:

в) когато е прило)киN,lо, посочете името на

участващата група:

б): I

в): I

Обособенu позtttltttt Опtzовор:

Itогато е приложимо, означение на

обособената/ите позиция/и, за кои,tо

иконо]uиtlеският оператор I(елае да направи

оферта:

t]

Б: Информация за представнтелпте на пкономпческпя оператор

В: Информация отноено пзползването на капацитета IIа други субектп

Преdсm ас uпrcлсmво, о ко lLu о пlпкuва: Оmzовор:

пълното илtе

заедно с датата и мястото на раждане, ако е

необходимо:

t ];

t]

,Щлъ;лсност/,Щействащ в качеството си на: t]
Поценски адllес: t]
Телефон: t]
Ел. поща: t]
Ако е необходлlмо, моля да предоставите

подробна инфорпtация за представителството
(форми, обхват, цел,..):

t]

Използване но чуlrd капttцллплеm: Опtzовор:

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 частV по-долу?

[]Да []Не
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Г: Информация за подизпълнителrr, чийто капацптет ико омrlческият оператор дддц да
IIзполfва

орган пJIrl

възл uzttt t е t t tt ltoD лtзltъл п umел ч : Оmzовор:

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

от поръ.tката?

[][а []Не Ако да н доколкото е известно,
моля, приложете списък на предлаганите

подизпълнителиj

t, . 1

в dtlltъrlttett lte
към uнt!орлtаtlаяпrа (-"ъz!ласно носп|ряuluя разf,еlц .цоля, da преdосплавuпле uHthtll1,1tпцttltпta.

съопвеmн u поOuз tlъл н umел u.

Част III: Основания за lrзключвапе

А: Основанпя, свързанп с наказателни присъди

Корупцttя:

Изм i,yta:

Терtlрасmuчнu liресmlпlленuя tйal пресfпъп{rенпя, коufпа са свързалttl с пlерорutt lччнч
dейчосlltu,.

възлоrrrителя)

OcHoBtttl ttя, свързllн tl с наказаmел н u ltp uсъd tt

съ2лпсlло lruцatонмпumе разпореlбu зll
IrpuJlozoHe на основанllяпlа, посоцеllll в

член 57, ппроzраtll l опl,{uрекmuваmа:

OпtzoBop:

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 ла упраr(нява контрол в рамките

[] Да [] Не

Ако съо1l1ве1llлlл!l11е dоьулlенпtu сu llu

разllолоэrсеlrче в e.|leчlllpolta1 r]lop:ttcuп, .tto.,ut,

l1осочеlllе: (уеб adpec, ор?а Ll.,lll L,.|l|,J|(,бц,

ttзdаваttltt doKy:tteHпla, lпоtlно llозо(ltlвtцIе ч

doKylt ен tlt а) :
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на тези органи, окоRчателна присъда във

, връзка с едно от изброените по-горе

основания. която е произнесена най-мноlо

преди пет години, или съгласно която

продължава да се прилага период на

изкJIючване, пряко определен в присъдата?

Ако ,,да", 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):[ ]

б) t,,, ]

в) продължителността на срока на изклюLIване

[......] и съответната(ите) точка(и) [ ]

Ако cъolttlelllllllltle doKyl,tettпttt ctl lltl

разllо:lоженllе в елекlllроllеll r]lo11,.tctlп, .lto;ut,

посочеll1е: (уеб аdрес, opzatt u_,ltt c_,l\lэtt,бtt,

uзdаваtцtt dокумеrлпа, ll1o1ltlo l?озовав(lне rKI

Dоьулtенша), t ]t ]t ]t ]

В случай на присъда, икономическият

оператор взел ли е мерки, с които да докаже
своята надеждност въпреки наличието на

съответните основания за изкJIючване

(,,реабил итиране по своя инициатива")?

[] Ща [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите мерки: t ]

Б: Основаняя, свързани е плащането на данъци илп социалноосиryрителни вноскп

Плttttlопе tш dанъtlлt aulll

с о a|lloл ll оос ll?yp uпlел H rl в н ос Kll :

OmzoBop:

Икономическият опера,tор изпълнил ли е

всички свои задължешия, свързанп с

плащането на дднъцI| или
соцrrалноосиryрителни BHocKl|, както в

страната, в която той е установен, така и в

дър)кавата членка на възлагащия орган или

възложителя, ако е различна от страната на

установяване?

[] Да [] Не

.Щаrrъцu Социалноосиryрителн|t
вноскп

а) съответната страна или държава членка;

б l размера на съо l ве гната сума:

в) как е установено нарушението на

задължения,tа:

l ) чрез съдебно решенпе или

административен акт:
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а)[ ]

б)t,. ]

Bl) [] Да [] Не

. [] Да [] Не

.t]

. t ...]

в2)[ ]

г) [] Ща [] Не
Ако ,,да", tчtоля,

опишете подробно:

t]

a)t ]б)t ]

вl) [] !а [] Не

. []Ща[] Не

.t]

.t]

в2) [ ]

г) [] Ща [] Не

Ако ,,да", моля,

опишете подробIlо:

t]
Ако cъotltBetttHtttпe doKyMerпl,ttt flo oll1llolLlelltle

на п.!L!!l|ullel1lo Hl! dанъtltt t1.7ll

collLlculнoocll?ypllпle,nHu Bllocкll е lltl

разllолоJlсенuе в e.NeчпlpoHel ! фор.,tlапt, .",tоля,

ll ос o1l е ll1e ,,

(уеб adpec, opzaH ttпtt слуэtсбсt, ttзdсtвспtltt

Оoty]rteнпlct, l1lo|l|о 11озовalване на dob1,:ll etttпсt) :

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

В: Основания, свързанш с несъстоятелност, конфлнктп на пнтересп илп професионално
нарушение

областта на екологичното, социалното или
трудовото право?

Инtllор,tutцtlл оmносно евенпlуол а

несъспюяпелносm, коtttРл uкm Iш uнплереслt

uлtt професuоttолп0 tlоруплul arе

OmzoBop:

Икономическият оператор нарушил ли е, [] Ща [] Не
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Ако,rда", икономическият оператор взел ли

е мерки, с които да докаже своята

надеждност въпреки наличието на

основанието за изключване (,,реабилитиране

ло своя и н и циатива'')?

[] ,Ща [] Не

Ако да", моля опишете предприетите мерки:

tj
Икономическият оператор в една от следните

ситуации ли е:

. а) обявен в несъстоятелност, или

б) пред;rrет на пропзводство по
lIесъстоятелност или ликвидация, или

в) споразуменпе с кредиторпте, или

г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от
сходна процедура съгласно националните

законови и подзаконови ак,tове, или

д) неговите активи се администрират от

ликвидатор или от съда, или

е) стопанската му дейносT 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
прилоrtимите национаJIни норми и

. мерки за продъл)каване на стопанската
дейност при тези обстоятелства?

Ако cъotltBetttttlпtle DoKyмeltпltt са на

разl1 о,|лож ен Lle в е,пекtllрон е tt ф op,+t спп, _,tl о,пя,

пocollell1e;

[] Да [] Не

(уеб adpec, op?alt uлLl с.,tуэtсбu, uзОttвttultt

doKylvteHmeL lпочно позоваваllе 1!а

dокуменпtа): t. ]t . ]t . ]t. ]

Икоrtомическият оператор извършил ли е тежко
професионално нарушение?
Ако ,,да", моля, опише,tе подробно:

[] .Ща [] Не,

t. . ...]

Ако,rда", икономическият олератор

предприел ли е мерки за реабилитиране по

своя инициатива? [] Да t] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите

мерки: [...... ]

Икономическият оператор скJlIочил ли е

споразуменпя с други икономически
оператори, насочени към нарушаване на
конкуренцяята?

[] Да [] Не

t]
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Ако,,да", икономическият оператоI)

предприел ли е мерки за реабилити|)ане llo
своя инициатива? [] Ща [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприе,гите
мерки: [... ,.. ]

Иконопlическият оператор има ли информация
'за конфлшкт на пнтереси, свързан с участието
му в процедурата за възлагане на обществена

поръчка?
Ако ,,да", Nlоля, опишете подробно:

[] Да [] Не

t]

Икономическпят оператор илп свързано с

него предприятие, предоставял ли е

консултантскIl услуги на възлагащия орган
или на възложителя или участвал лIr е по друг
начин в подготовката на процедурата за

Rъзлагане на обцествена поръчка?
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

[] Ща [] tle

t]

Случвало ли се е в миналото договор за
обществена поръчка, договор за поръчка с

възложител или договор за концесия на
иконо\lическия опера rор да е бил прелсрочно
прекратен или да са му били на_лагани

, 
обезщетения или други подобни санкции във

връзка с такава поръчка в миналото?
Ако,,да", моля, опишете подробно:

[] Ща [] Не

t]
Ако,rда", икономическият оператор

предприел ли е мерки за реабилитиране по

своя инициатива? [] !а [] I-ie

Ако ,,да", 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 изкJlючване или за изпълнението

на критериите за подбор;

б) не е укрпл такава информация;

в) може без забавяне да предостави
, придру]каващите документи, изисквани от
възлагащия орган или възложителя; и

г) не се е опитал да упражни непозволено

влияние върху процеса на вземане на решения
от възлагащия орган или възложителя, да
получи поверителна информация, която може

да му даде неоправдани предимства в

[] Ща [] Не
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процедурата за възлагане lja обществена

поръчка, или да предостави поради небрежност

подвеrIцаща информация, която мох(е да окая(е

съществено влияние върху решенията по

отношение на изключването, подбора или

възлагането?

Г: .Щруги оенованпя за цзключване, които може да бъддт предвпдени в нацлlоналното

законодателство на възлагащия орган Irли възложптеля па държава членка

Спецu|ltt,uttt ацuоtl{lлllлl

llзь7lюLlвоllе

з0 Оmzовор:

Прилагат ли се специфичните национдлни
оспованIIя за изклlочване, които са посочени

в сьоIвегllоlо обявление или в

документацията за обществената поръчка?

AKrl DoKy.,ttettпtat1llrLll1a, uзLлскваl!а в

съ ollt ве llrH olll о обяв.п etttt е tt.ц tt в

l )оку-| l t l l l Lп l l lя lt1.1 !Ll llоръ|! Kl tlt lll cd dос пtъtt ! l l t

ll о е.ц е к л lpol lel l 11ъ п 1, -| l o-,lrl, 11 ос o1t е пlе.

[,,,] [] Да [] I,Ie

Q,lеб аdрес, opzctH лt.пtt с.пуэк,бсt, ttзdctBctttltt

doKylttettпtct, lltoLlHo ll озовсlваltе н а doKy.ltet t лtct),.

t.]t.]t ]t,]
В случаit че се прилага някое спецlrфично
IIацпонално основаIIше ]а изключване,
икономическият оператор предприел ли е

N,lерки за реабилитиране по своя инициатива?
Ако ,,да", моля опишете предприетите мерки:

[] ,Ща [] Не

t]

Част IV: Критерпи за подбор

Oпutoctto крлlплер,lлlпlе зп ltоiбор (рпзdел uлuрозdелч А-Г опl нlлспloлa.|tlпll чttспt)

U KO H O!1 l aa LleC кalr| пl о п ерtlпtор ЗOЯвлва, че

: Общо указание за всичкп крптерIrи за подбор

з0 lrоръчl|{lпul,

do поtlълвпltепtо it в

CltaзBoHe н0 Bctal|Kal llзrlcюB{ltlll крчmерurl зtl
'поlбtлр

Опtzовор:

Той отговаря на изискваните критерии за

подбор:
[] Ща [] Не

А: Годност
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Гоdпоспt OmzoBop:

l) Той е вписан в съответния
професионален пли търговски регпстър в

държавата членка, в която е установен:
Ако съопtвеtltнлttпе doKylrctппtt са tta

р азп о -t о JIс е н Lt е в е ле к lllp о н е ll ф op_,tt а л l, _vt о.ltя,

llocolleпle,

t]

|леб аdрес, opzcttt ttлtt слуэк,ба, чзdttвtчtltt

doKy.lleHпtct, lпочllо 11 озовсlван е н ct doKy:t ett пttt),.

t. ]t ]t ]t ]

2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешенпе или

членство в определена организация, за да

може икономическият оператор да изпълни

съответната услуга в д,ьржавата на

установяване?

Аt;о съtltttвеlttнlltlte dоKy.llенпttt сtt на
. разl1 о ]! оэlсеl llte в е.Iе lilllp он е н ф орм rпп,

11осочепlе,,

[] Да [] Не

Дко да, моля посочете какво и дали
иконо]uическият оператор го притеlкава: [... ]

[] Да [] Не

0,еб цdрес, opzaH tt;ttt с;tуэrc,ба, чзdаriспtltt

doKyittett lпа, пto|lllo ltозовсlвалtе на 0tlKy-ttet t лtсt),.

t ]t. ,.]t ]t ]

Б: икономшческо и фпнансово състояние

mо Kprlmepuulrle з(|

обявлепuеmо, u,l ч в

Икоttо,tluческо tt фuttансово съсmоянuе OmzoBop:

1а) Неговият (,,общ") годишен оборот за броя

финансови години, изисквани в съотве,],но,го

пб 
" " "рцuд

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

(брой години, среден оборот):

[......],[,,,...][,,,]валута

(уеб adpec, opeort ttttt с-ltуэtсба, uзdttваtцtt

doKy;ttet t пlа, l11o|пlo позовав(Iлt е н а oo|\)-yell I пu ) :

t ]t ]t ]t ]

е както следва:

и/илп
lб) Неговият среден годишен оборот за броя

годинп, пзисквани в съответното обявленяе

или в документацпята за поръчката, е

както следва():
Ако cъotltBettttttttпe dокуменtпч са на

разпо,цоJлсе Llе в eлeKlllpollell фор,мапt, л,tолtя,

пocollellle,,

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

стопанската облает, обхваната от
поръчката и посочена в съответното

обявление, или в документацията за

поръчката, за изисквания брой финансови
години, е както следва:

лt/ttл lt

2б) Неговият среден годишен оборот в

областта rr за броя години, изискванIl в

съответното обявленпе или

документацпята за поръчката, е както

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

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

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

(брой години, среден оборот)

[., , ...],[,,, ...][...]Ba.ltyTa
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следва:

Ако cъottlBellttttttlte doKylteHпttt са tttt

ptlзllolloJlceHLte в e-|eKtllpoltell форllспп, ;tlо,пя,

llосotlепlе;

(уеб adpec, opzatt лt-пtt с-,tуэtсба, uзdсtвсtttltt

dtl кулl е нп t tt, ll? оч но ll оз оваван а H al

doKy_,tteHtпcttluяttta) t ]t ]t ]t ,]

3) В случай Lle липсва инфорIylация относно
оборота (обция или конкретния) за целия
изискуем период, моля, посочете датата, на

която икономическият оператор е учреден или

е започнал дейността си:

4) Що се отнася до фrrнансовите
съотношенt|Jt, посочени в съответното
обявление, или в документацията за

обществената поръчка, икономическият
оператор заявява. че реална,tа иv стойност е.

както следва:

Ако cъoltlBetttltltпle doKy-,tteHtlltt са на

разllо-лоJlселlлtе в еttекпtронен Qlopltlall1,,|,lo.1я,

посоllепlе:

(посочване на изискваното съотношение -
съотношение между х и 1 - и сrойноспа):

t,,],t . ]

Qlеб adpec, opectH tt.чu с,,tуэtсба, чзdсtвспtltt

0oKy_llettпla, l1-1o|lllo llозовован е H al dокуl! el!ll10),,

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

5) Застрахователната сума по неговата

застрахователна полпца за рискд
,,професионална отговорност" възлиза на:

Ако съоплвепtнспltсt шrcРор;ttсttlttя е ttct

р а з11 о.п о элс е | l u е в e_|l е кпl р о lt е н ф о p_tt апt, .lt о_пя,

llocoLleпle;

[.....,],[......][...]Ba,ryTa

(уеб аDрес, орzспt ttлtt с-пуэк,бч, ttзdсtвсtttlч

D oKylt e tt пt ct, l l1 о ч н о ll оз ов alв сl н е H al d о ку_1 l е п l lt ) :

t ,]t ]t ]t ]

6) Що се отнася до другите пкономически
илIr финаясови изисквания, ако пма
TaKIlBa, които може да са посочени в

съответното обявление или в документацията
за обществената поръчка, икономическият
оператор заявява, че:

Ако съоlпвеrпнсtltttt d oKyrveHпt аtlttя, кояtпо

.,itolKe ёа е бu.qа посочеttа в съоtllвеtпttоll1о

обяв_пеttttе tt_пtt в doKy:leHtltctl|llяпla за

обulесttlвенсtпlа llорыlка, е dосtltъttна по
е.це KlllpoHe н llъlп, j1,1о-пя, 11осоче llle :

t]

(уеб аdрес, opzalt lt.,ttt с_,tуэrба, ttзdаrsачltt

doKylteHпtct, пloll но ll озова(lан е ll al

dоку-ltеltпtаtlttяпtсt): t ]t ]t ]t ]

В: Техни.rески и професпонални способности

Технuцескч ll ltрофесatол|{rллtлr способлlосlrrлr Оtпzовор:

1а)

Пrlеr пеrhепентниq пепип п

Брой години (този период е определен в

обявлението или документацията за

обществената поръчка): [.,. ,,, ]

Строителни работи: [., , ... ]
оператор е извършил следните строителни
деitности от конкретнIlя вrlд:
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Alto съ otlt ве tltH Lt tlt е do 91,1,1 
g 11 11111 6 1111 бg 11 6

r)обр пtL,l llзпъ.lttе1ll!е п 1le ly,ltttoпl otlt ttаЙ-

Ba)lcllLltlle ctllpolltпe.,tttu рабопttt ccl tta

разп o,1 o)l( g l u е в е_Iе Klllp он е н фор,u ct пt, м о.чя,

11ocoLleлle;

(уеб aDpec, opectH tt_пtt с_,tуэtсба, tвdаваu!li
d o Ky_ll et t ttt a, l1lo| t H o l1 о з ов ав а rl е tl D о ку_l t e l l l п ч ),

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

През референтния период икономическият
.оператор е извършил еледните ocHoBHIl

доставки Ilли е предоставил следните
основни услуги от посочения вид: При
изготвяне на списъка, моля, посочете сумите,

датите и получателите, независимо дали са

публ ични или час,lни субекти:

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

описаrlие Суми .Щати Получатели

в

за

2) Той пlоже па изпопзва спепни,ге тёхниtlрскlf

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
извърш ване на строителство,l о:

З) Той използва следните техническIl
съоръжения tl меркп за гарантиране на
качество, а съоръженията за проучване Ir

пзследване са както следва:

t ]

4) При изпълнение на поръчката той це бъде в

състояние да прилага следните eItcTeMIl за

управление и за проследяване на верIlгата
на доставка:

t ]

5) За кt1,1пtлекснлt сплоклl tlлu услуzal alлu, по
llзкпlоцеlluе, зll cmoКll lulll )/сл!zal, Koalпlo са
със спецrlалtlо преdнttзначеп uе:
Икономическият оператор ще позволи ли
извършването на проверки на неговия
производствен шли технIlчески капацитет и,

когато е необходимо, на средствата за
проучване и изследване, с които разполага,
както и на мерките за контрол lla
качеството?

[] Да [] Не

6) Следната образователна и професионална

. 
квалифшкация се притеr(ава от:

а) доставчика Ila услуга или самия изпълнител,
tt/ltлtt (в зависимост от изискванията,
посочени в обявлението, или в

документацията за обществената поръчка)

б) неговия ръководен състав:

а)[

Фt
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7) При изпълнение на поръчката

икономическият оператор ще може да
приложи следните мерки за управление на
околната среда:

t ]

8) Средната годишна численост на състава
на иконоl\Iическия операlор и броят на

ръководния персонал през последните три

години са, както следва:

Година, средна годишна численост на съставal:

t ],t ],

t . ],t ],

t ],t ],

Година, брой на ръководните кадри:

t ],t ],

t ],t ],

t ],t ]

9) Следните llнструменти, съоръжения илIl
техllнческо оборудване ще бъдат на негово

разполо)(ение за изпъJIllение на договора:

t ]

l0) Икономическият опера,tор възнаluерява

евентуално да възложи на подпзпълнител
изпълнението на следната .IacT (процентно

. IлзраженlIе) от поръчl(ата:

t ]

l1) За общесtпвен а поlrьчка зп loclпaBKtt,.

Иttономичесttият оператор lце лостави
лlзt{с](ваните мостри, описаIlия иJlи с}IиN,Iки на

продуктите, които гtе трябва да са придру)кени

от сертификатlr за автентичност.

Ако е лрилоrкипло, икономичесl(ият оператор

деклаI]и]]а, че ще осигури изисквани,tе

сертификати за автентичност.

А Ktl съt l tlt ве лtl ttt пt е 0oK11-1 t е t t п ttt с ct tt ct

рtlзп o.IoJre1 tlte в е,|1е Kll:polle1 l фор-лlttпt, .l.ttl,пя,

11осо|lепIе.

t...] [] !а [] Не

[] Да[] Не

ýlеб аdрес, opzaH tt-пtt с.чуэtr,бtt, ttзDttBttttltt

drlKy-l,tеtпltа, п1оч о позоваване на dоKy,llellп1ч),.

t ]t ]t ]t ]

12) За обuqесmвенu поръчцtl зi dосmоdкu:
Икономи.tеският оператор ]\,lo)I(e ли да
представи изискваните сертификати,
изготвени or, о(lициално признати

Ilнституцпи плII агенцIIIi по контрол на

качеството, доказващи съответствието на

продуктите, които могатда 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 доказателс,гва могат да бъдат

предс-Iавени:

Дк о съtl пt ti eltt tt tt пt е d tlKy,yt eHпttt с а tt а

[] Да [] Не

t]

6,еб adpec, tlpzaH u.,ttt сltуэюбl, ttэr)Oвttttltt

0oKy:tteH па, пlo|ll!o п озоваваltе t п dol;1,ltelt tt ttt)
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р.lзllо.цоэк,еl!Llе в e.|leliпlpolrcll фор_|!апt, ,|lо!!я, 1t ]t ]t ]t ]
п()соllа ll1e,

Г: Стандартлl за оспгуряване на качеството и стандарти за екологично управленпс

сmоtlарпluпrc зп

clt бльlч uзttckttttlt oltt

зо обltlесппепппttt

Част Y: Намаляване на броя на квалифицираните кандидатIl

нumе ч пgOuскрльнultпцuанпu крarпrcрuu,lлat ltpllвaL,l(,

Спlонlарпtt зо осl1?уряване на качесmвоtпо ll
сrпонltlрlпu зfl еколоzuцно упрflвлен uе

Оmzовор:

Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификатш, изготвени от

независи]ч!и органи и доказващи, че

иконоluическият 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

rаран,lиl)ане на качеството vогат да бьlаl
представени:

Ако съоtllвеtlltllll]tе doKyltteltпttt ctl на

ра:зl1олож,et!Lle в еIenlllpol!ен фop:l,tапt, _,ttо_пя,

пocollellle,,

[] Да [] Не

(уеб аdрес, opzatt lt-пtt слуэrба, ttзdсtвспtlч

doKy;tteHпta, lllot!Ho llозовсlване на dtlKylteH пtсt) ,

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

Икономическият оператор ще NIoI(e ли да
представи сертифпкатrr, изготвени от

независими органи, доказващи, че

икономически ят оператор отговаря на

задължителните стандарти или сl!стеми за

екологпчно управление?
Ако ,,не", моля, обяснете защо и посочете

какви други доказателства относно
с,rандар,l,пте пли системите за екологично

управjIеяпе могат да бъдат представени:
'AKtl съtltпвеlltltttпtе DoKylleHпu са tto

l|.llllI ).,Io)l(e н це в е. ! е кп ]ронен tpopt tclпt, -l tо.tя,

посо|lеlllе,,

[] Да [] Не

(уеб adpec, opzaH ttлtt слулк,бсt, ttзdctBctttlLt

doKyltet t пtа. llloll но t lo loBaBIIt l е H.l l 1l,к.ч_1 |е J l ll1II J,

t..]t .]t. ]t. .]
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l1oco.1elltl

Икоllопlllческият оператор декларирд! че:

На,ltоллtваrc па брtlя OtпzoBop:

Той целите и

недискрим инационните критерии или
правила, които трябва да бъдат приложени, за

да се ограничи броят на кандида,гите по

следния начин:

В случай, че се изискват някои серти(lикати
или други форми lla документални
доказателства, N,lоля, посочете за всеки от тях,
п2пи иI.пномическият ajпеплтоп пя,lпппягя с

t]

t,.. ] t] Ща t] Не

Qtеб аdрес, opzatt lt-пtt слуэtсба, uзdчвспtlч

doKyltl et t пl а, l1l oLl lto п оз oчaчal le lt а
dotcyMeltltlatlttяttla): t ]t ]t ]t ]

документи:
Ако някоu ol11 lllезL! серпtuфuкапtu tt-пu фор-,tttt

на doKy:tteHttla.пlttt dоказаtltе-цспtва са на

разllо.|!оJlrcнuе в е.Iекпlронелl Qюрivсttп, :ltолл,

11oco|lell1e за Bclltlкll oll1 l11ях,,

Част VI: Заклю.Iптелнп поJl[lженця

,Що;tупоdплссtнttяп dекпарttра, ,te чнфорltаtlttяtlltl, посочеllа в чсtспttt II V по-zоре, е вярLlа l! l]loltll(l, lt

,te е llpedcпtctBeHa с яснопtо разбuрсtне Hct llослеdсплвttяпtсt ttptt преdспtсtвяне Hct HeBepttu dctrttttt

,Що.lупоdпtrcанtяm офtпlttсt,пttо dекпсtрuра, lle е в съсlllоrttlllе прu поuскване tt без :зсtбсtвсt da пlledcttlurltt

указOнlпllе серпluфuксппu u dpyzu форлttt на doty.lttelttl,ta,цltu dоксtзсttllе-|lсплвсlJ освен в с.|уLlсllппе, Ko.,tllllo

'а) въз,ll?lulLlя 1 ор?ан шrц възllоэtutllеJlrllll ,|lоже dа получtt прttdруэtсаваIr|uше doKy_tteHпttt 1!])ез пряк

dоспlъп do съоllлвеll1наl110 нalцLlона|пlсt базсt dcHHu във всяка dърэtсава LlлellK{I, коrппо е dоспtъlltttt

бeytitattlttо: ttlttt

б.1 c,tulltctHo опt l8 oKltlo_,ttBpu 20]8 z. наti-късно, въlпоZаuрrяп opztlll ll_пll въз.|lоJлсL!пlе.\япl ве|!е

пр Lllп е Jrtaвcl съ оlllвепtн at па dокулz eHtlt аtlttя,

,Що;tупоdпttссtttttяпt dttва офluцttсtt о съ?ласLlе [посочепtе въз-гlа?аlцLп op?CIH Ll-пu въз:lоJtlппс.Ilrl с,ъ?.ltlс,llо
,tасtп I, рсtэOе-ц А] da получu dосtпъlt Do doty.ueHlпtttlte, поdкрепяtцtt uнQlор:ltсttlttяпtсt, KorIt)lo с

преёосmавеlп в [посочепtе съоlllвеl11l!аll1а ,tаспt, разdе-п/ ttlочка/tt] опt нtlсlllояll|Llл EduHeH е,ц,,,пr,itr,к tt

dоку.ltенtп за обtцесtltвенtt поръ|!кLl за L|е.|Iuпlе на [посочете процедурата за възлагане на обществена

поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Оrlttцuапеtt BecпtttttK uсt EBpolteitcKttst с-t ttlз-

pe(lepeH ген Hovep)l.

,Щата, място и, когато се изисква или е необходиNlо, подпис(и): [... ,,,]
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ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НЛ ЕЕДОП

Освен информацията, която кандидатите са длъяtни да декларират и представят в ЕЕ/{ОП.
съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП, те следва да имат предвид и следните общlл

указания:

1. В Част II: Информация за икономическия оператор, кандидатите попълват част А.
Кореспонденцията между възложителя и кандидата ще се осъществява на пощеIIсI(I.I

адрес/ел.поrца, интернет адрес/факс от участника в ЕЕ!ОП, При разминаване на

информацията върху плика и данните в ЕЕ!ОП, за вярно се приема посоченото в ЕЕДОП.

2. В Част Il раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор,

кандидатите вписват в поле ,rПредставителство, дко пма такива" лItцата по чл.40, ал.1

т.1, т.2 и т.3 от ППЗОП (лицата, които представляват кандидата; лицата, които са членове

на управителни и надзорни органи на участника; други лица със статут, който им позволява

да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиде}I

за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи).

3. В Част ll раздел В: ,,Информация относно използването на капацитета на други субектlt".
кандидатите вписват в полето дали ще използват или не капацитета на дрl.ги субеttтlt -

капацитета на трети лица по смисъла на чл,65 от ЗОП или подизпълнител/и по сплисълtt tIa

чл.66 от ЗоП.
В случай, че икономическият оператор възнамерява евентуално да възло)I(и l] i,l

подизпълнител изпълнението на част от поръчката в Част IV ,,Критерии за подбор'', рilзде,п
В, поле l0) се попълва процентно изражение на възложения обем.

4. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата поръчка на друп{естватi1.

регистрирани в юрисдикции с преференчиален данъчен режим и на свързаните с тях лtltlit,

включително и чрез грФкданско дружество/консорциум в което участва дружество.

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен репшм, освен при нzrличие на

изключенията по смисъла на чл.4 от З от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Кандидатите декларират
обстоятелствата в Част III, буква Г от ЕЕ!ОП,

5. Когато е нirлице необходимост от защита на личните данни или при различ1.1е в

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чJl.

54, ал, 1, T.1,2,'l и чл. 5, а,т. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице илI,I за

някои от лицата на участника.

6. ЕЕДОП се подписва от лицата по чл.40, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ППЗОП, вклюаIII,гелно с

посочване на имената и в какво качество по смисъла на чл.40. ал.l от ППЗоП е ItoJIO?i(etI

подписът,
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Оброзец ! ! !

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласпе за участпе като подизпълнител, по чл.бб, ал.1 от ЗОП

, 
.Щолуподписаният/ата

подизпълнителя Еик

(пtlсочеmе ll0l1_1lelloBalllleп1o llcr cucll1e,\1alпlct ч рефереttпtеll l!o.1lep)

ДЕКЛАРИРАМ:

, 1. Съгласие за участие, като подизпълнител при изпълнение на горепосоLIената

поръчка на кандидата

(посочепе канёttDаmа, Hct койtпо сmе поdttзпълпtt tпlе:t)

2. Запознат оъм с предмета на горепосочената обществена поръчка и приеN{ам

условията на процедурата, одобрена от възложителя,

3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, H;tпlaNle llpaB(,)

да се явим като участник в горепосочената обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 31З от Наказателния кодекс за посочване на

неверни данни.

, Дата:

Подпис:

(u,lte u сРсtltttлttя)
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Оброзец ! ! !

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3 и чл.5 т. 3 от Закона за икономическliте Ii

(lинансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален

данъчен pe)IшM, свързаните с тях лица и техните действителни собственици във връзка с

участие в квалификационна система с предмет:

........" - реф.Л} .........

fЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен кандидат:
1.Е/Не е дружество (вярноtпо се поOчерmава), регистрирано в Iорисдикции с

преференциален данъчен репtим, включително и чрез гражданско дружество/консорциупl, в

което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режиN,l.
2.Е/Не е свързано лице (вяlэltопlо се поdчерmава) с дружество, регистрирано в

юрисдикции с преференuиfurен данъчен режим, включително и аIрез граIiданско
друлtество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с

преференциален данъчен режим
3.Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т.

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружестватаJ регистр1.1рz1ll l I l]

юрисдикции с преференциален данъчен рея(им, свързаните с тях лица и l,exHI,1Te

действителни собственици.
Забелелсксt: Tctзtt пlочксt се попъltвсL ако dруэrcесmвоmо е pe?Ltcп,tptlpctrto в lo1,sttcO tt t,t |tt:t

с пpec|epelttyttct_leH ёсrнъ,tеlt peJlcLllt LI,NL! е свързсlно с лLtl|а, pe?llctпptlpal!tt в lopucOllKl!I!lt L'

пре ф ер е l t t 1tto.1 ен d анъч ert ре эtсl,tl t,

ЗадълlIсавам се при промени на горепосочените обстоятелства да увелоNlrl
Възлоrкителя в седемдневен срок от настъtIването им.

Известно ми е! че за посочване на неверни данни в настоящата декларация нося

наказателна отговорност по чл. З13 от Наказателния кодекс,

!ата:

!екларатор попълвап1 се lпрLппе ttlteHo u d-пъ.лtсltосtll

Наименование на кндидата

Наименование на съдружника в

обединението

попъ,ц(jа се cc:-tto аto кспtduOсtlпъпl е oбedttttetttte, t;oettпl

tte е lopttOu,tecl;o -,ttttle

Подпис:

(ttlte Tt фсtмttлttлt)
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,Щолуподписани ят l -нат al

N!

Оброзец ! ! !

списък
по чл.б4, Ал.1, т.2 от зоп

издадена на

с лична l(apTa]

с ЕГНот
в I(ачеството ми на (пос о ч е tпе d.lълtt, н ос, пlпt tt )

(псlссlчеmе сРtц1-1tttпttt llu

Kcutdtti)ottla) кандидат в ква_плrфикационна система с предмет: ,,реф.J\} КС 1З/2017t,.

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

. на нашето заявление сме изпълнили следните доставки на минерална вода, кои,го cil

идеIlтични или сходЕи на предмета на системата:

За доrtазване на посочените в списъка доставки на минерirлна вода, изпълнени от нас.

прилагаме следните доказателства по чл. 64, ал. 1, т,2 от ЗОП:

.]\ъ Предп,rет на изпълнената

доставка и кратко описание

стойност на

доставката, в лева

без ЩЩС

Крайна дата tla

изпълнение на

достаI]ка

Получател на

лоставката
(Наименование,

адрес, теле(lон
за l(oнl,aK г)

l

2

э
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Изброяват се конкретните приложени от кандидата документи или конкретните регистрll, llit

които той се позовава,

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочваIIе.на llet}eplIlI

даItни.

!ата:

- Подпис:

(ttlrt е u фсt.ltчлtut)

*** Насtпояtцuяm спцсък tl Dокttзапелсmвапlа се преDсmавяm на основанце чл.67, ол.5 tt

6 оm ЗоП.
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Образец ! ! !

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.135, ал.5 от ЗоП

!олуподписаният /-ната/ с лична карта Nl
издадена на с ЕГН ) в KaчecTBoTo NII.I l]a

(п ос ort е пt е Dltъ,-;tсн ос l11 пl а ) на

(tloco,tettle фuрмапtа tla KaHDttdolltct) - кандидат за включване в систе]\lа

за предварителен подбор с предмет:

(llосочеtпе ltat!1,!elloчaHLlell1o лlч ctlcпle.1,1tollt! u рефереttпtttttя [t Hostep опt обlлсtзеtlсt tttt зuяв-)!еI l uе llll))

ЩЕКЛАРИРАМ:

Съг.ltасен, съNl при провеждане на конкретни процедури за възлаIане на обществени поръчки чl]ез

настоящата квалификационна система с предмет

реф.Nr,....,,,..,,.,,.,..,/..,.,..,,..,..,.
срокът за получаване на първоначални оферти (техническо и ценово предложение) да бъде не псr-

дълъг от 7 (седем) календарни дни.
' В случай, че бъда включен в системата за предварителен подбор, настояцата декларация ипlа сиJlzl ] il

на споразумение съгласно чл.l3 5, a,r.5 от ЗОП,

!ата:

Ilодпис:
(чл е tt фсt-л,tttltttя)

. Насплояtцапtа dе*-tараllttя се пtlпълва заdъ,цэtсtпtlе.|lllо oll1 лlll|elllo/-,ttttlaпlct ttlledcпluB,цrt(lalllIu

Kattdttdaпet псl pe?l!clllpttl|Llя, ctlo сtl съ2.|сlслlll с llocoчettltttle в c)e;uLtapal|Lплlct ус-цовltя. В пролtttвеlt
c;ty,tctй се tlptt.lttect .t-,t.l35, ал,6 оп ЗоП,
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ДЕКЛАРАЦИrI

по чл. 6, ал.2 от Закона

за мерките срещу изпирането на пари

.Щолу полп и сан и я t/-ага: .............

ал.5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са

лице/следните физически лица:

следното q)изическо
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_ те j'l, моб,тел...............,...,.....,..,,е-mаil

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни обстоятелства.

. ... , .. .. , , ... .. ,..... ,..,. t

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

Извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Чл, 6. (2) Лицата по чл. З, ал, 2 и З (заб,рел - включително ЧСИ като лице по чл. З, ал,2, т,З2 от ЗМ}IП)

ил,ентифицират физuческите лица, които са действителн!I собственицtr на клиент - юридIцtеско лице! Katilo ll

предлриемат действия за проверка на тяхната идентифttкация Прrt ллtпса на друга в-ьзNIопiносl

илентифицирането може да се извърши чрез декларация! подписана от законн1.1я представптел l]лl]

лълномощника на юридическото лице

, 
Изв,леченtrе от Правилника за прилагане на ЗМИП

Чл, lI. (l) [екларачията ло чл,6, ал.2 ЗМИП се лодава пред лицето ло чл. З, ал.2 и 3 ЗМИП ltлIl преjl

олределен от него служител лреди извършването на операцията llли сделката,

!екларатор:
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ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОПАКОВКАТА, ЗА УЧАСТИЕ В
КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА С ПРЕffМЕТ:

( посочепе ttouttettoBallllleлlo llal cucllle.,ltctпtct lt ресРереrtпtеrt rto,1tep1

!ата:

ГIодпис:

(uMe ч с| а.л,ttt.пttя)
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ш БрикЕrт ЕАд

укАзАния

ЗА ПОДГОТОВКА НЛ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННА
СИСТЕМА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

Настоящите указания са валидни и се прилагат при подготовка на заявJlенllя за

участие в квалифrrкационна спстема на стопански субекти (КС)

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

системата е съобразен със Закона за обществени поръчки (ЗОП) и ПравилtIика зir

прилагането му. Системата за подбор на стопански субекти дава равни възможнос,llt зzl

участие на всички кандидати, отговарящи на изискванията на Възложителя, BceK1.1 кандидат

има право да подаде заявление за участие в системата, като стриктно се придържа k,bNI

приложените към документацията образци. Заявлението може да се подава по всяко BpeN,Ie l}

срока на действие на системата, с изключение на описаните в т.6 от документацията за

cTapTLIpaHe на квалификационната система случаи.

1.2. Настоящите указания са нерrвделна част от всяка документация за участIlе в
, квалификационната система. Указанията се предоставят за достъп в профила на купувача на

,,БРИКЕЛ" ЕАЩ, Раздел ,,Квалификационни системи", и всеки кандидат следва да се

съобразява с тях. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп
чрез електронни 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 кваrrификационната система и поръчките възлагани чрез

системата, се обособяват в електронна преписка в профила на купувача със собствен яоir,tер

и дата на създаване.

1.З. Възложителят осиryрява по всяко време достъп до критериите и правилата за участItе l]

системата, включително при поискване от заинтересованите лица. .Щокументацията за

участие в системата се публикува в профила на купувача и е безплатна. За поjrучаване tla

документация на хартиен носител заинтересованите лица следва да отправят писмеIl()

искане до възложителя, в което посочват адрес за кореспонденция. Изпращането е за cMeTl(a

на лицето.

1.4. Квалификационните системите се основават на обективни критерии и правила, кои,I,о са

определят от възложителя и могат да бъдат променяни от него при необходишtос,г.

Актуализирането на тези критерии и правила се съобщава на лицата, вклlочеIlи l]

' 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
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се изпраща на посочения в обявлението/решението факс, поща, куриер, лпчно плIt по е-

mail. Когато искането е направено по e-mail, същото следва да е подписано и подпечатпllо
от представляващия дружеството.
1.6. В електронната преписка на системата, в профила на купуваqа, се публикуват писп,tеIItI

разяснения по обявените условия и критерии за включване в квалификационна та систе]uа.

Срокът за предоставяне на разяснение от възло}кителя е 10 дни, считано от датата llt-l

. получаването му. Разяслtеrrието не се изпраща отделно на кандидата, отправил искаllе,I,о за

разяснение.
1.7. Начинът на llредоставяне на разяснения за конкретна поръчка е опIIсаII в

документацията за възлагане на конкретната обществена поръчка,

II. Изисквания към кандидатите
2,1. При подготовка на заявлението за участие кандидатите са длъжни да спазва,l

изискванията на възложителя, да се придържат точно към обявените от ВъзлоitситеlIяt

условия, образци и указания, публикувани в профила на купувача, Условията в образците от

документацията за участие са задължителни за кандидатите и не могат да бъдат проп{енянII

от тях, Вси.Iки разходи по изработването и представянето на заJIвленията са за c]vleTl(a Hal

кандидатите.

2.2. Всеки кандидат има право да представи само едно заJlвление.

2.3. Заявлението се изготвя на български език на хартиен носител.

2.4. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат в систе\,1ата, atкo Nto?Iic

самостоятелно да подава заявление за участие или да склlочва договоl]и съгласно

законодателството на държавата, в която е установен.
.2.5. Когато кандидат в квмификационната система е обединение, той следва да представи в

заявлението си копие на документ, съгласно изискванията на т,3.3 от настоящите уI(азаниrl.
2,6, Кандидатите могат да се позовават на капацитета на трети лица, независимо от правната
връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото lr (lинансово
състояние, техническите способности и лрофесионапна компетентност, IIри спазване }Ii:t

изискванията на чл,65 от ЗоП.
2.7. Когато кандидатът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да N,lоже да
докаже, че ще разполага с техните ресурси за срока на действие на cLIcTeMaTa, като
представи документи за поетите от третите лица задължения.
2.8. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването }lil

които кандидатът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанI{ята ,]il

отстраняване.
2.9. Когато кандидатът е посочил в заявлението си, че ще използва подизпълнители, същl]те
следва да отговарят на изIлскванията на чл.66 от ЗОП и да представят доказателство Jtt

поетите от подизпълнителите задължения.
2.10. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразIлсl

вида и дела на поръчката, който це изпълняват и за тях да не са напице основания з2l

, отстраняване от процедурата.
2,1l. Участник в обединение, което е подаJIо заявление за участие, не може да подаде

самостоятелно заявление или да участва в друго обединение, подаJIо заJ{вление в същаlа

система.
2.12, Лицq което е дzLто съгласие и фигурира като подизпълнител в заJ{влението на друг
кандидат, не моя(е да представя самостоятелно заJIвление.
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2,13, Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати в една и съща поръчка.

Съгласно ý 2, т.45 от !Р на ЗОП ,,свързани лица" са тези по смисъла на ý l, T.l3 и 14 от

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа,

III. Подготовка на заявлеIiието за участие. Съдържание
Заявлението за участие се изготвя по образеца в ,Щокументацията за участие и вклюrIва:

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 лице, ЕЕ!ОП се представя за

всеки от участниците в обединението.
**Когато кандидатът използва подизпълнител, ЕЕДОП представя и всеки подизпълнителi
+** Когато кандидатът се позовава на капацитета на трети лица, третото лице представя
ЕЕдоп.
3.2. .Щокументи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.
З.З. ,Щокументите по чл.37, arr.4 от Правилника за прилагане на ЗОП, когато е приложипlо,
Когато кандидат в системата е обединение, той следва да представи в заявлението си копIlе
на документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението! I(aKTO ll
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 партньор9 който представлява обединението;

- да бъде уговорена солидарна отговорност на всички членове на обединението,
3.4. ,Щекларация са съгласие от подизпълнител/и, в случай, че кандидатът ще използва
подизпълнител/.
* Със заявлението си кандидатите могат без ограничения да предлагат ползването IIа

подизпълнители.
**В рамките на заявлението си за включване в КС се изисква кандидатът да декларlrра
всички подизпълнители, които предвижда да използва при последващите поръ!lки.

възложени по кс.
З.5. !окументи за поетите от трети лица задължения, в случай, че кандидатът се tlозовава IIа

капацитета на трети лица.

3,6. Декларация по чл. З, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отFlошенItя
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
tях лица и гехните действителни собс] веници.

,3.7. Списък по чл,40, ал,1, т,3 от ППЗОП - списък на други лица със статут, който tлпr

позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен llal

този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните
органи.
З.8. !екларация по чл,135, ап.5 от ЗОП
3.9 Щекларация по чл.6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари
З.10. !руги документи, изисквани от възложителя в обявлението и описани като
приложения в заявлението за участие.
3. 1 l . Опис на представените док),менти! подписан от кандидата.
*При подаване на заJIвлението за участие кандидатът декларира липсата на основания за

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез предоставяне ,на Единен
европеЙски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответнаll,tt

информация, изисквана от възлоя(ителя, и се посочват национаJIните база данни, в коиlо се
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съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласllо

законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, са длъжни да предоставят

информация.

IY. Подаване на заявление за участие
4,i, Заявленията се подават в управлението на ,,Брикел" ЕА!, в обл. Стара Загора, сlбrr1.

Гълъбово, гр, Гълъбово - извъЕ града, Отдел ,,Търговски" при спазване на охраните.[ll1,Iя ll
пропускателен ре)Itим на възложителя.

4.2, Не се приемат заявления в опаковка, която е незапечатана или с нарушена цялост,

Такова заявление се връща на кандидата,

4.З. Заявлението за участие се представя от кандидата или от упълномощен о], Het,o

представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръIIаIIа пl]аткir

с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя.

4.4. !окументите се представят в запеrIатана непрозрачна опаковка, върху I(оято се
, посочват:
- наименование на кандидата, включително участниците в обединението кога,г(,) е

приложимо,
- адрес за кореспонденция, телефон и по възIцожност - факс и електронен адрес;

- наименование на системата, референтен номер! а когато е приложимо ll обособенlл ге

позиции, за които се подават документите.
4.5. Когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви. се допчск.l
rrредставяне на едно заявление, ако тази възможност е посочена в обявлението за създаваlIе

ria квалификационната система.

4,6, Когато системата е разделена на обособени позиции и в обявлението възложIлтелят lle

допуска възможносfiа за представяне на едно заявление за участие, за всяка обособена

позиция кандидатите представят отделно комплектувани заявения за участие llo всяiiil

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 llзрично е запrlсilн() l]

!окументацията за участие, Възлоlкителят може да изиска част от заявлението дir бъле

llредставена освен на хартиен, и на електронен носител.

4.9. Ако кандидатът изпраща заявJlението чрез препоръчана поща или куриерска служба.

-рzвходите са за сметка lia кандидата, Рисtса от загубване на заявлението е за cNteTKa l]il

кандидата.
4.10. Възлоlttителят не се ангажира с каквото и да е съдействие за пристигането Hll

заявлението на указания адрес.

V. Провеяqдане на предварителеrr подбор на стопански субектrr
5.1 . Срокът за вземане на решение от възложителя започва да тече от деня на получаване на

заявлението за участие.
5.2. За разглеrкдане на заявленията за участие в квмификационната система възложителят

назнааIава комисия по реда на чл,103 от ЗоП. Комисията разглежда всяко постъпl.iло

заявление и въз основа на обявените обективни критерии и правила r+)е.tlJIага lla

възложителя да включи или да откarке включването на кандидата в системата. Копtисrtятlt

съставя протокол за разглеждането на всяко заJIвление. Протоколът се публикува в проr|tила

на купувача.
5.З. Възложителят взема решение относно включване или отказа за вклlочваIIе IIа

заинтересовани лица в ква,rификационна система в 6-месечен срок от подаване tlal

заявлението за включване в квалификационната система, Отказът се мотивира.
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5.4. Когато за решението по т.5.3 са необходими повече от 4 месеца, възложи,Iе.]lя,|,

информира заинтересованото лице в срок два месеца от подаване на заявлението зal

причини tе и даlата. до която це бьде взето решението.
5.5. Решението по т.5.З се изпраща на кандидата в срок 15 дни от издаването п,lу.

5.6, Възлоrкителят може да вземе решение за прекратяване на участието l]

квапификационната система на кандидат въз основа на определените при създаването на

квалификационна система правила и критерии. Решението се изпраща на кандидlтl Hlit-

малко 15 дни преди датата, определена за прекратяване на участието MIy l]

квалификационната система.

5.7. За cpolta на действие на кваrификационната система кандидатите са длъжпr1 д.l
,уведомяват писмено Възлоrкителя за всички настъпили промени в заявените от тях

обстоятелства и данни до 5 дни след настъпването ипr, В писмото задължително се лосочвit

реф.J\э и предп{ета на системата за която те се отнасят, Не се вземат под вниIчIание променlt l.t

разяснения на кандидата, които не са свързани с включени в зfuIвлението обстоятелства tt

данни.
5.8. След подаване на Заявление за участие в систе\,lата до момента на обявяване rta

Решението за вклюrIване или отказ за включване в системата, кандидатите за участие в

системата нямат право да провеждат рекламна и репрезентативна дейност за лредпlета Ila

системата,

5.9. Всички действия на възложителя към кандидатите са в писмен вид. Когато решенtlеlо
не е получено от кандидата по някой от начините, посочени в чл.4З" алi2 от ЗОll.
възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача, ts eJleк,l,poн }lа,га

преписка на системата. Решението се смята за връчено от датата на публикуване.

За валидни се считат адресите и факсовете, посочени в заявлението на всеки кандидат,

5.10, Кандидат за който възложитеJIят е издал Решение за отказ за включване в

квалификационната система, може да подаде ново заявление след отстраняване tIil

констатираните IIесъответствия.
'5.1l, Кандидат, който е включен в системата, може по всяко време да се oTKaIte от по-

нататъшното си участие в нея като уведоми писмено за това възложителя,

5.12. Кандидат, изключен от квалификационната система, на някое от основанията посочеtlIt

в т.3 от документацията, може да подаде ново заявление за включване съгласно описанll-tе l]

същата точка срокове.

VI. Общи условия за поръчките, възлагани чрез квалификационната система
6.1. Конкретните поръчки за строителство, доставки или услугIt, попадащи в обхвата tta

квалификационната система се възлагат чрез процедура на договаряне с предвар}lтелIlir

покана за участие, а изпълнителят на договора се избира сред лицата, впItсани в

ква,rификационната система.

6.2. Възлоrкителят може да преN{ине към възлагане на конкретна обществена поръtIка п()

реда на ЗОП ако има поне един кандидат, вписан (включен) в системата,

6.3. При възлагане на конкретна поръчка чрез ква,rификационната система Възложlrr,еля,t,

кани всички кандидати, включени в нея.

6.4. Всяка конкретна поръчка, възложена чрез системата получава уникалеII IloN,Iep.

Уникапният номер съдържа референтен номер на системата, създаден от възложителя.

година на създаване на КС, пореден номер на поръчката (например КС 01-2017-01),

6.5. !окументите, свързани с поръчка по системата! се обособяват в отделна електронна

преписка в конкретната c}lcTeмa и се публикуват в профила на купувача.
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6.6. Възложителят лосочва в поканата за представяне на оферти критериите за възлагане llil
поръчката ако не са включени 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 първоначална оферта -
техническо и ценово предложение.

7. За вспчки неуреденп въпроси се прилагат разпоредбпте на Закона за общесr,веrrrrге

поръчки и Правилника за прилагането му.
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