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1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА СИСТЕМА

1.1. Описание па квалификационната система.

Квалификационната система се създава с цел да се извърши предварителен подбор на

доставчици.
Предмет на квалификациоцната система

доставката на крепежни елементи, подробно
неразделна част от настоящата документация.

(КС) за подбор на стопански субек,ги е
описани в техническата спецификация

1.2. Срок на действие на квалификационната система - е 3 годrrни.
Конкретните порьчки ще се вьзлагаг за срока на нейното дейсrвие на сисгемаlа. койtо е lри
години, считано от датата посочена в обявлениеrо.
1.3. Щел на квалификационната система - Осигуряване на необходимите количества
крепежни елементи за ремонта и поддръжката на производствените съоръжения на,,Брикел"
ЕАд

Възложителят си запазва правото да възлага доставките включени в пред]\{ета на
системата чрез използването и на други процедури, предвидени в ЗОП,

1.4. ПрогнозrIа cтor"lHocT
Прогнозната отойност на поръчките /общо за целия период на действие на

ква,тификационната оистема,/ е около 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лв. без !!С.
Тази cToliHocT не е обвързваща за възложителя. Възложителят, в зависи\{ост от

конкретните си нужди, ще обявява конкретни обществени поръчки , Честотата на поръчките ще
се определя от възникнаJIата необходиlпIост от доставка на изделията къNt датата на cTapт}tpaнe
на поръчката.

Прогнозните обеми на доставките, предмет на обществените поръчки, които ще се

реаJIизират в рамките на настоящата КС ще бъдат посочвани от възложителя в покан1.1те за
представяне на оферти за всяка конкретна поръчка. Възлоlкителя си запазва правото да вклIоtlва
нови номенклатури, както и да изключва такива от спецификациите, Конкретните поръчI(лI ще
се възлагат за срока на нейното действие чрез процедури на договаряне с предварителна покана
за участие, като изпълнител на договора ще се избира според Икономически най-lIзгоднаtа
оферта по критерии определени за всяка обществена поръчка,

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

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

1.5, Място на изпълнение и начин на доставка: при условие на доставка DDP,
производствена площадка на ,,Брикел" ЕАЩ, с адрес: обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, гр.

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

който се възлага доставката по конкретната обществена поръчка.

1.6. !руги изисквания:

- Начин на плащане: до 45 дни след издаване на фактура оригина,I, издадена съгласно

чл.133 от Зfl!С, двустранно подписан приемо - предавател протокол и след представяне lla

документите, изискуеми съгласно чл.66, ал.4-7 от ЗОП, при наличието на сключени договорIi с

подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представен1lя

документ.



2. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТА НА СИСТЕМАТА:

Л'q наименование технически изисквания

БолтовЕ

1

м 4х20 кл.5,6 DIN933 покритие
Zп

2
М 5х15 кл.5.6 DIN9З3 покритие

Zп

3

м 5х25 кл.5.6 DIN9З3 покритие
Zп

4
м 5хз0 кл.5.6 DIN93З покритие

Zп

5 Мбх20
кл.5.6 DIN9З3 покритие
Zп

6 Мбх25
кл.5.6 DIN933 покритие
Zп

7 Мбх30
кл.5.6 DIN93З покритие
Zп

8 Мбх40
кл.5.6 DIN933 покритие
Zп

9

м 8х20 кл,5,6 DIN93З покритие
Zп

10 М8х25
кл,5,6 DIN93З покритие
Zп

11 М8х30
кл.5,6 DIN9З3 покритие
Zп

12 М8хЗ5
кл.5,6 DIN933 покритие
Zп

13

м 8х40 кл.5,6 DIN9ЗЗ покритие
Zn

14 М8х45
кл.5,6 DIN933 покритие
Zn

l5 М8х70
кл.5,6 DIN933 покритие
Zn

16 м 10х25
кл.5.6 DIN9З3 покритие
Ztt

l] МlOх30
кл.5.6 DlN9З3 lrокритие
Zп

18 Мl()х40
кл.5.6 DIN9З3 покритие
Zп

l9 М 10х50
кл.5,6 DIN933 покритие
Zп

20 Мl2х40
кл.5,6 DIN9З3 lrокритие
Zп

21 М l2x45
кл.5.6 DIN9З3 покритие
Zrl

22 Мl4х60
кл.5.6 DIN933 покритие
Zп

Мl6х50
кл.5.6 DIN9З3 покритие
Zn

24 Мlбх60
кл.5,6 DIN93З покритие
Zп

25 М2Oх60 кл.5,6 DIN9ЗЗ покритие



Zп

26 М2Oх70
кл.5.6 DIN93З покритие
Zп

21 М2Oх80
кл.5.6 DlN93З покритие
Zп

,!,6 М24х60
кл.5.6 DIN93З покритие
Zп

29 М24х70
кл.5,6 DIN933 покритие
Zt,l

30 М24х100
кл.5.6 DIN9З3 покритие
Zп

31 М24х140
кл.5.6 DIN933 покритие
Zn

J- Болт имбусова l лава Мбх25: D]N 912: якост 8.8

зз Болт имбусова глава Мl2х25; DIN 912; якост 8.8

34 Болт имбусова глава М2Oх50; DIN 912: як,lст 8.8

з5 Болт иvбусова r лава М20х60; DIN 912; якост 8.8

зб Шплент бх80 DIN 94 ; покритие Zn
з1 Шплент 8х 100 DIN 94 ; покритие Zn

Винт самонарезен ф3,8х 16, DIN 7504К ; покритие Zn
з9 Винт самонарезен ф3,8х25 DIN 7504К ; покритие Zn

40 Винт самонарезен ф4,2х19 DIN 7504К ; покlэитие Zn

гАЙки

1 мз
к.л.5.6 DIN9З4 покритие
Zn

2 м4
к,л,5.6 DtN934 покритие
Zп

J м5
к.л,5.6 DIN934 покритие
Zt,t

4 мб
к.л.5.6 DIN9З4 покритие
Zп

) м8
к.л.5.6 DIN934 покритие
Zn

6 м10
к.л.5.6 DIN934 покритие
Zn

7 м12
к.л.5.6 DIN934 покритие
Zп

8 Ml4
к.л.5,6 DIN934 покритие
Zп

9 м16
к.л.5.6 DIN9З4 покритие
Zп

10 м20
к.л.5,6 DIN934 покритие
Zп

l1 м24
к,л,5.6 DIN934 покритие
Zп

ШАЙБИПОДЛОЖНИ

1 ш5
к,л.5.6 DIN1 25 локритие
Zп

2 ш8
к.л.5.6 DlN 1 25 покритие
Zп

J шl0 к.л.5,6 DIN1 25 покритие



Zп

4 шl2
к.л.5.6 DIN1 25 покритие
Zп

5 ш20
к.л.5.6 DIN125 покритие
Zп

6 ш24
к.л,5.6 DINl25 покритие
Zп

ШАЙБИ ПРУЖИННИ

1 ш5
к.л.5,6 DIN127 покритие
Zп

2 ш8
к.л.5.6 DIN1 27 покритие
Zп

_) ш10
к,л.5.6 DIN1 27 покритие
Zп

4 ш12
к.л.5.6 DIN1 27 покритие
Zп

5 шl4
к.л,5.6 DIN l 27 покритие
Zп

6 шlб
к.л.5.6 DIN1 27 покритие
Zп

7 ш20
к.л.5.6 DIN127 покритие
Zrl

8 ш24
к,л.5.6 DIN] 27 покритие
Zп

АНКЕРИ СЕГМЕНТНИ
1 М8х120
2 МlOх120
з Ml2x100
4 Ml2xl20
) М l бх150

6 М2Oх125

БОЛТОВЕ НЕРЪЖДАЕМИ
1,7 М8х25 DIN93з
18 М8х30 DIN93з
19 М8хЗ5 DIN9зз
20 м 8х40 DIN933
21 М8х45 DIN9зз
22 М8х70 DIN933
2з м 10х25 DIN9зз
24 Мl Oх30 DIN933
25 МlOх40 DIN93з
lб Мl Oх50 DIN9зз
27 М 12х40 DlN9зз
28 Мl2х45 DIN9зз
29 Мl4х60 DIN9зз
з0 Мl6х50 DIN9зз
зl Мl6х60 DlN93з

М2Oх60 DIN933
1) М2Oх70 DIN93 j



з4 М2Oх80 DIN93з
35 М24х60 DIN9зз
)о М24х70 DIN9зз
з7 М24х100 DlN933

з8 М24х140 DIN93з

ГАЙКИ НЕРЪЖДАЕМИ
1 м4 DIN9з4
2 мб DIN9з4
J м8 DIN934
4 м10 DIN934

5 м12 DIN9з4
6 м14 DIN9з4
] м16 DIN9з4
8 м20 D]N934

9 м24 DIN9з4

АНКЕРИ НЕРЪЖДАЕМИ
l Мl Oх120

2 М 12х120

] Мl4х150
4 Мl6хi 50

) М2Oх125

6 М2Oх l70

Необходимите количествата крепежни еленти, няма как да бъдат определени с точност,
поради ремонтният характер на дейността свързана с тях, обусловена от тежките режими нп

експлоатация на основни, допълнителни съоръжения и механизация от всякакъв в1{д в

условията на ..Брикел" EAfl.

В спецификацията са посочени само крепежните елементи, които най-често са заявявани за

доставка в дружеството. Същата има информативен характер и не представлява пълно описание

на всички видове крепежни еленти, които ще бъдат възлагани при конкретна поръчка, обявена

чрез настоящата система.

Изготвил:
Р л отдел ., По

/инrк.,Щаниел Стоянов/
и ремонт":



3. ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ. КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ.

Заинтересованите лица подготвят и изпращат заJIвления 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 Единец Европеr-Iскп

документ за обществени порьчкп /ЕЕДОП/, в който посочват позициите, за които участват.

3.1. Условия за включване.

За включване в квалификационната система могат да кандидатстват всички лица илLI

неперсонифицирани обединения, отговарящи на изискванията на възложителя за лично
състояние на кандидатите и на критетиите за подбор отнсящи се до технически 11

професионални способности.
Кандидатите могат да подават заявление за включване в системата за една, няколко l.tлIi

всички обособени позиции от предмета на системата.
Заявлението за участие включва попълнен и подписан формуляр на ЕЕЩОП и документи

за доказване на съответствието с поставените изисквания. Кандидатите попълват елин ЕЕ.ЩОП

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 Възложителя, а когато е приложимо ЕЕДОП се попълва за всеки от

участниците в обединението! което не е юридическо лице; за всеки подизпълнител и за всяко

лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката,

За всички 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 подизпълнители и трети лица ако има такива.

3.3. Критерии 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.
З.3,1.2, Заинтересованите лица могат за целите на вписване в ква,rафикационна систе\{а

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

З.З.1.3. За кандидатите не трябва да са ныIице обстоятелствата по чл.54, ал,1 от ЗОП,
Кандидат, за когото са налице основания по чл. 54, а,т.1 от ЗОП, има право да представи
доказателства, в съответствие с чл.56, ал.1, т.1, 2 и З от ЗОП, че е предприел мерки, които
гарантират неговата надеждност, въпреки наJIичието на съответното основание за отстраняване.
Тези меркй се описват в ЕЕ!ОП.
При подаване на заявление за участие кандидатът декларира липсата на основания за

отстраняване по чл,54, ал.l 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 всички или



tlacI () LiK)I(lt,NIeH,I и,I,е. tIl]сз ](O}lTo сс локазва tIн(Dо]]NIаIlI1яIа. IIOcOtIcIIa в L,.IjДОIl. l(()гато ,гоRtt с

lIс()б\ 1.1(IIlIO з:l }аl(оносr,образIIото п])oBe)KJlaIle на п l]O I lc,rl),l)iI Iit,

],],l,.+, IIe се iltlIl},ctta пI]яко лIллI косRс}Iо ytlacТlie в IIi]сIояlIlilIл cIicIe\la IIа дру)ксстваIа.

llcI IIс l l]lll]aIIII в Itlр}lслlI Kl (l]ll с преtllерсttшrrаjIеlt даныIсн l]c)IiI]l\I I] на cItbl]}llI]IIl'c с TrIx _цlIIlil-

I}I(]II()lI]i l c]IJlO II lIрсз гра)Iiltанско др),пiсс,гво/коI I со |]цI I\ II в к()с I() ) 
tlilc l ва ,1l]) )Kccl'BO.

l]cl IIcIlrlIpaIIt,} I] Iоl]lIсдIIl(цlIrI с п l]e4)epe нциа,[сII д2l11,1,tlеtI l]е)кIIпI- ос]}сII II|]lI IIajII]tIIic Tla

II,]l( II()lICIlIlяIa по cN1,1cb,]Ia tIa [Iл,4 от Заlсонir ,за }лкоIIоNIllчсскrl lc tl (tItttaltcollltIc ()Ill()IIIeIII]rI с

,Ll]\)IiccII]a. l)eI IIc-I l]III)aIIlI в lорI,iс,ц}lI(цLlrI с IIрсфеl]енItllаJIсILill]i lъIlсll |]c)(tI\I. свьl)заlllIlс с 1,1\

Illltil ll l c\ltIt tc, L(,йс l ltll IeJIHII собс t Bctttltttt.
liilll.,llt,(аllltсIIl)едс]аi]rll]lекJlll11аLIltяпо,lб1llr.,tlвдоl(\NIсIIIа!tllяIil,

],_],1,5 lial l,,tl r,r tа,г_ lttliiTo Ilре,цl]IIп(.ца.ца IIзп()JlзI]zl lI()дII:]tll,,пIIIIlс_Itll. II()c()tII]a IIl](lltcIIгil ()l

tlбlllаlа cltriitttlct IIа порьчI(ата. l<ойтtr ttLe l]ъ]_ll())(lI. Bl,B всяI(а I(oHK[]eTIIa IIOl]LtII(a. вьз,пагаIIа lIl]c,]

llllcI(),lIllilIa clIc re\I а,

_].J.2.'I'схtlllчссttrl rl профссlIона",t tlll способll0стII Ilil ItандIIла rII I,c

З,З,2,1. През последIlите Tpli годлIнtl. сч1{тано o"t латага на IIолаRi,lIlе на ,]аявJIепIIсго.

каII,1(II,ilага слс/r(вzl ла е изпълнил JlоговорrI за доставкil IIа tIзле-цtIя. IIдентII1IнII II.IllI cxO]lI] ll с

lll]c,]li\Icгa IIа cIlc,I,eIIaтa на обrrlа cTot'iHt,lcl-Hal"l-l{aлKo 10 000 ltB. без rЩfl('.
1] l,з,пtl;tсtl t,с._,tlt,г ще п|]Ilcl\Itt KaTt,t "cxo.,lHI,t" Ila пl]сдl\Iс]аl I{a llilc,l оящalта tlбосtlбсrtа II()]]IlIlttrl

K)clilI]Iiil IIа r]zlcl llJllI BсIItп(I,I видоRе I.1здеJlлlя BItлIotleIIIl в пl]e"ll\leIa Ita lI(),]IIцIIятal.

Il1lll llo,taBitltc, Ila заяв_rlенпе за ччастllс сьоIветствI.Iс с I(l]lITcI]lIя за tltl.,tбо1-1 се .]eK,пlll]IIl)il l}

c.lttttcll cBlltlttei'icltlT дотtl.лtеItт зir обtllес,гвенп п()|]ъ(II(и (ЕГД()ГI),
L] tlclcl се IIl]е/I(]ставя съответIlата иIl(lормач1,Iя. LIзtlсI(вана ()l t]b}())I(lIIcjIJI. ItitTO сс ]IOII,b-It]il

с I IIlC Ill(it IIа llзв,i,l]IIIенtI,|-е /r(осгавкп,
]\4с rо_ц за доl(азвatllс IIа с,ьответствtlето - IIat ocl]ol}aIIIIe ч_п,(l7 а.п,5 о l ЗОП във в|)ъ']I(а с

,r.t.(1_1 ol ']()lI в ь з..rо;,tсItтелят NIo)I(c да llзисI(а ог каIIд}Iда,гIIтс п0 всяI(о B])e\Ie,la ]tредстalвrl] cIIlIcLI(

l]a .l()clilBIiIIlc. ](ol]1,() cil l,](eIJT1]tIHII llлtI схолIIlI Hir Ill]t,jl\lcIa IIа сIIс-гсIIаlа с IIосочItilIIс на

cltriilttlcllllc. .IlilllITe ll IIол)ltIатсллIте. IlрlI,цр!,п(ен с доltазатс jIсl,Rа за Ilзв],|)lItL,IJlIге доставкII.
](()IllI() ItrIltl с ttссlбхо,цltьlо за заltон осъобllазtlото прове,цане tla I I l)ol lе,ц\,]-lа,l,zt. IJ гсlзlt c:tl.taii се

]I|)c,llcIaI]л clIttc,l,K на IIзпъ,[[Iсll}lIе досlавкtI. I]o прлIло)I(сII rrб;rlзgц. ]ltc,Ill() L llt)l(llзате,,lства за

ll ]I] bI]I IIcIIIl тс дос I aI] l(lI.

З,З,2,2, I,I Ir(lорl\IitцлIя за II роIiзводIiте-lят IIil cI()l(llte. в c:tl.tзt'i tIe Kal1.1Il/taTa IIс с

IIl]()lI]I]о.ц]IIс]I IIiI c-IOI(IiIe - r,ol"l трябва ilit llредставII локазатсJIс1,I]о. IIс е \llb,]IIIONtOI](eII

l lI)c,,tc l llI]}I-гc_r] EIa I]|]оlIзводлI tс"lя за ] еl]и,гоl)Llяr-а lta I). Бъ_пI а1lllя.
j,].].З. ('rоките ла са cellTrl(ltlItrl1]2lHIt о,] акl]сдrlтлI[]аI]II JIl]Ila ]а I(tllll|]o]I IIа ](ачеството.

\.]l()c,l1)BcI]яBilIllll с ьо I вс,IсгвItето IINI с посоtIL,llltге с llerll tфrtttацtlII Illlli ста]l,цаI]t ll. I I1lolt зlзс1.ltI гсля l

]la с l()|iIIIc _ila III]1.Iiilга c}lcTelvllJ за 1,Ill]авлеtIIле IIа качесl,воI о IS() 900I ILlIIi cI(t]IIBa.I]c]I-IIIO.

'3atlll-гс1lcctlванrIIe JjlIIla доl(а]ват съо,Iвстствrlе,] о clI с и,]Itсl(ваIIllяlа с прсдставяIIс Ila

cc1llllt]lIlKatlt. lIздаден!I от aкl]e.|l1.ITl.tl]a н и -II1.1I(a. за l(oHTpojI Ila Ka.IccTBoTo. },достовсl]явiIцlI
с L() l I]c l с l BtIeTO Ila cToKlITe със съответнl,ilе сIIеltrI4)и кацllи rLпII стаIIдаl]l,rI.

_]Iltttc. което )]частва в обс,rllt t Iell lle ltJIlI е /Iajlo съгласlIс да бъдс поif IIзпт,лIIлI-tс-п II:r,цl]\:г

](aI l.]{ll.:(a I . не l())I(e дal подава сalN,IостояlеJlно заявJIеtItIс ,]а \,частlIс, С'въ1-1заttиt-с.п}ILlа IIс }lOIaI llil
бl,]titl сапltlс гttlIтелнl] каIIллIдати в слllа 1.1 cbIlla l11]оцелчl]а,

З._1./(|lvl,rI /l0K),пtetl,|,II, коIIто каIrдIlдатьг прелс-l,аl}rl в ]ilяR.псIIIIето сII:

j.].I. |]аяв-,lсlilrс зп уцп.,rr" по прrLqожсII об|]азеl(.

IIа tlctttlBallrte чл.47. :r.T,10 от ППЗоП. възло)I(llте.llяl, /loII),cKa Ilреjlс,I,авяне на едно
зал]],]lсIlIlс зil V(IilcTrle незавtIсиi\lо дал}л каIIдлIдаI1,1, vtIacTB. за едIIа. Iiяко,rll(о tLILl всIlч!(lI

tlбособсttlt ]lо]llllиlI. КаrIдидатr,т е дJIъ)I(еrI да посо1I}I в I]ljДОП lI заяIJJIенIIето ,]il \,чalсILlе

tlбособсttttтс IIOзllIt}Irl. ,]a Ko}ITo l.IcKa да б ь.це BI(JlK)tIetI в cllcTeNlil[a.



З.3.2, !окументи за доказване на предприетите мерки за надеждност (Kozclttlo е

прuлоэtсuлtо),
3.3.3. ,Щокументите по чл.37, а,т.4 от ППЗОП (Kozamo е прttлоэtсttмо)

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

поръчката (коzаmо е прtпоэtсttмо)
3.З,5. !окументи за лоетите от трети лица задължения, 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.3 от ППЗОП спис-ск нд други лица със статут, който ипl

позволява да влияят пряко върху дейност"rа на предприятието по начин, еквившIентен на този,
ваJIиден за представляващите го лица, членовете на управилните или надзорните органи
(свобоdен mексm).

3.3.8. Опис на док}ментите, съдържащи се в опакоБката.

3.4. Периодично актуализиране на информацията
З.4.1. Кандидат, включен в квалификационната система, е длъжен всяка година да актуализира
информацията, предоставена при включването му в ква,тификационната система,

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

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

решението за включване в системата.
З,4,2, В случай, че кандидатът се позовава на капацитета на трети лици или използвz1

подизпълнтели, актуаJIизирана информация се представя и за тях.
З.4.З. Независимо от т.3.4.1, на самостоятелно основание кандидатите са длъжни да уведомяват
tIисмено Възложителя за всички настъпили промени в заявените от тях обстоятелства и даннIl
до 5 дни след настъпването им.
3.4.4. За актуализиране на информацията по т.З.4.1 ит.З.4.2, кандидатът представя ВЕДОП.
3.4.5. Задълrкение за предаване на актуализирана информация имат всички участници,
включени в КС, без значение от датата на подаване Еа заrIвлението за участие, както и дали е

бил изпълнител по прецедура на база КС.

4. ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СИСТЕМАТА.

Възложителят има право да изключи кандидат от квалификационната система прлI

наличие на едно от следните обстоятелства:
4.1. Кандидат, поканен да представи оферта за участие в настоящата система, не е пода,т оферти
за участие в повече от пет поръчки по системата, независимо последователно или не.

4,2. Констатирано е пълно или частично неизпълЕение на договор за обществена поръчка.
възло)Itен чрез поръчка по настоящата система, Частично неизпълнение е налице когато засяга
повече от 50 на сто от стойността или обема на договора,
4.3. !оговорът, сключен чрез поръчка по настоящата система, е прекратен по вина на
изпълнителя,
4,4. Участникът, определен за изпълнител на поръчка по системата, откаже да сключи договор,
4.5. Кандидатът е престанал да отговаря на изискванията на възло}кителя! относно лично
състояние и критерии за подбор,
4.6. Кандидат, включен в системата, не е актуаJIизира,r информачията предоставена при
включването му, по смисъла на т.3,4.3, от цастоящата документация.
4,7, Кандидат, включен в системата, не е представил документи в изпълнение на т.3.4.1 и 3.4.2
от настоящата документация,
4,8, Възложителят прекратява участието / изключва от ква.тификационната система, участницI-1
които не отговарят на актуализираните критерии и правила за подбор, когато такива са обявени,
след указания от Възлоlките;rя срок за представяне на исканите доказателства.



Освен основанията за задължително отстраняване по чл,54 от ЗОП, Възложителят
запазва правото при преценка да прилага и основанията за отстраняване поо чл. 55 от ЗОП.
Възлоlкителят с Решение изключва кандидата от квалификационната система. Решението
мотивира.

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

Заявление за участие, подадено преди този срок, не се разглежда и се връща lla
кандидата.

Кандидат, изключен от системата на основание т.4,5 може да подаде отново заявление за

включване след отстраняване на несъответствията с изискванията на възложителя относно
лично състояние и ри,lерии за подбор.

Кандидат, изключен от системата на основание точка 4.6 и точка 4.7, MorKe да подаде

отяово зfu{вление за включване веднага след актуfu,Iизация на информацията или представяне на

изискуемите документи.

В изпълнение на чл.67, ал.6 от ЗОП, участникът определен за изпълнител на поръчка,
възложена чрез настоящата система, преди сключване на договор за обществена поръчка
представя на Възлоlкитепя акту,lлни док}менти, удостоверяващи липсата на основания за
отстраняване от процедурата, както и съответствието постановените критерии за подбор.



5. ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В СИСТЕМАТА, ДРУГИ ОБРАЗЦИ.

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в квалификационна система с предмет

,,ДОСТАВКА НА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ" - рефJ\Ь КС 07/2017 г.

представлявано от .. . ... . . . ... , . , .

,Щлъжност

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

'***,:: _": ::]":, :: :::::::",:::: ::'::::i]i :: ::" l:-"*"":"1;;;,: "Jfi,i"Ii,,,

,Щекларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас
квалификационна система. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемапtе без

възражения.

.Щекларираме, че сме запознати и приемаме условието на възложителя относно уведомяване за

разяснения към системата, а именно - всички разяснения на възло)I(ителя ще бъд:lт

публикувани в профила на купувача.

Като неразделна част от пастоящото Заявление, прилагаме следните документи:
. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
. !окументи за доказване на предприетите мерки за надеждност (коzсппо е прttлоэtсtt.ltо)
. ,Щокументите по чл.37, ал.4 от ППЗОП (коzопо е прttлоэtсtt-llо),
. .Щекларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката

(ко z спп о е прu.п оэtсl,t.lt о).
. .Щокументи за поетите от трети лица задължения, в случай, че участникът се позовава на

капацитета на трети лица.
. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференчиален
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните дейотвителни собственици във връзка с

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.
. Списък по чл.40. ал,l. т.З от ППЗОП списък на други лица със статут. кой],оим позволяtsа

да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквиваJIентен на този, валиден
за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи cBoбrlDelt
lпексlп. .Щекларация по чл.lЗ5, ал,5 от ЗОП. !екларация по чл.6, а,r. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

. Опис на документите, съдържащи се в опаковката.

,Щата:

Подпис:

(ulle tl фамшtttлt)



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

поръчка да бъле недвусмислено
национално равннще): [...... I

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръrIка

Чает II: Информация за икономпческrrя оператор

А: Информацпя за пкопомическия оператор

Иdепmutllttкацttя: Опlеовор:

Име: t]

Иdel tmuф u цuра ll е н {l сьзл o rr uпеля Оtпzовор:

Иьrе: ,,БрuкеLI" ЕА[ t]
За коя обtцесmвенл поръ,tкu се опнося? OtпzoBop:

Название или кратко описание на поръчката:

,,Доставка на кDепежни елементи"

t]

Референтен номер на досието! определен

от въз.Iагащия орган или възлолштеля (ако

е пpultclэtcu-t,to),. реф. М КС 07l20l7

t]

Прu ttpol1eDyputпe за възлаz{ulе шt обtцесmвенu поръ|lкu, эа коaullо в Офttцtttь,tеlt BecпlHllti ч

Европейскttя съrо? се пllfrllццво llqцalla зl уlaасmuе в съспrcзопrcllи процеiурч, utttlto11.1ttttluяttttt,

t1,

Номер на обriвлението в ОВ S: I lt 1t lt 1/S t 1t ltl-t 1llt 111I lI lt ]

съюз:
cTp.IL



Идентификационен номер по ЩЩС, ако е

приложимо:

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

необходимо и приложимо

t]
t]

Пощенски адрес: t ]

Лице или лица за кон,гакт:

Телефон:

Ел. поща:

Интернет адрес (уеб адрес) (dко е

прuлоэtсu-мо),,

t... ]

t]
t .. ]

t ..]

Обаqа uнrllормацлtл: OmzoBop:

Икономическият опера,гор микро-, малко или

средно предприятие ли е?
[] Да [] 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

зацитени работни места?

Ако ,rда", какъв е съответният процент

рабо l ниtlи с увреж_fания или в неравностойно

положение?

Ако се изисква, моля, посочете въпросните

[] Да t] Не

t]

t]служители към коя категория или категории

работници с увре}цания или в неравностойно
положение принадJIежат,

Ако е приложимо, посочете дали
икономическият оператор е регистриран в

официа_лния списък на одобрените

икономически оператори или дали има

еквиваJIентен сертификат (напр. съгласно
национална кваJIификационна система
(система за предварително класиране)?

[] Да [] Не [] Не се прилага

Ако rrда":

моля. отговооете на въпросrrте в

останалпте части от тозп Dаздел. Dаздел Б п.

а)[

когато е целесъобDазно. Dаздел В от тази

част, попълнете част v. когато е

пDи.пожимо. и при всички слччаи
попълнете и подпншете чает vI.

а) Моля посочете наименованието на списъка



или сертификата и съответния регистрационен
или сертификационен номер, ако е

прило)кимо:

б1 Ако серпчr|uкOпlъtll за реzllспlраL|Llяll1а Lt_|lI

зсt серmttфчtlчранеll1о е H{uluLleH в e.lletlllpoHeч

фор.tt cпlt, ]1,1 оля, 11 ос ollelll е,

в) Моля, посочете препратки към

документите, от които става ясно на какво се

основава регистрацията или сертифицирането

и, ако е приложимо, }спасификацията в

официалния списък:

г) Регистрацията или сертифицирането

обхваща ли всички задължителни критерии за

подбор?

Ако,,не":
В допълненпе моля, ц8цъдц9т9.ццд!Е4щ

б) (уеб аdрес, opzaH tt-пtt слуэtсба, tBdaBattltt

d oKyivtet utl а, ll1 о llt l о п о з ов а в а н е н а D oKy-ll е t t llt а ) :

t ]t ]t ]t ]
в) [.. ]

г) [] Ща [] Не

д) [] Да [] Не

(уеб adpec, opzaH tt.чtt сitулсба, uзdслвсtttуtt

dtlку-лlеrппсt, 111очно 11озоваван е н о 0о|i\,)lе1 | п1(I),

t ]t.]t ]t ,]

пнфоDмацпя в част IV. раздели А, Б. В или
г споrrед слччая САмо око tповп се лlзaлсква

съ2ласно съопrcепttоtпо обявленuе uлu

dotyMeHпаtlttяпlа зtt обtцеспrcенап поръцка:

д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за плащането на

социilлноосигурителни вноски и данъци или

информация, която це позволи на възлагащия

орган или възложителя да получи

удостоверението чрез пряк безплатен достъп

до национа_,rна база данни във всяка държава
членка?

Ако съоплвепtнцtttе DoKyllerttttu са lta

разtlолоэtсенLlе в елекlпронен формаlп, .vtоLtя,

пocoLlel11e;

Формо tto учосmuе: Оmzовор:

Икономическият оператор участва ли в

проuед) рата за вьзлагане на обшесr вена

поръчка заедно с други икономически
оператори?

[] Ща [] Не

Ако rrда":
а) моля, посочете ролята на икономическия

оператор в групата (ръководител на групата,

отговорник за конкретни задачи.,.):

б) моля, посочете другите икономически

оператори, които участват заедно в

проце-lура rа ]а възлагане на обtцесr вена

поръчка:

в) когато е приложимо, посочете името на

а): I

б): I

в): I

]

]



участващата група:

Обособенu позttllltлl OпtzoBop:

Когато е приложимо, означение на

обособената/ите позиция/и, за които

икономическият опера,tор желае да направи

оферта:

t]

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Dct

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

обtцеспtвена поllъч Kct :

ПреDсmавumелспrво, лKo rLMa пlакава: OmzoBop:

пълното име

заедно с датата и мястото на ра)кдане, ако е

необходимо:

t]t]

,Щ",rъжност/,Щействащ в качес,tвото си на: t ]

Поценски адрес: t]
Телефон: t]
Ел. поща: t ]

дко е необходимо, ]\,tоля да предоставите

лодробtrа информачия за представителство,tо
(форми, обхват, чел.,.):

t]

изlt олзван е н a rty лtсd kall а цumеп : Опtzовор:

Иконопlическият оператор ще използва ли

капацитета на други субекти, за да изпълни

к|]итериите за подбор, посочени в част IV, и

критериите и правилата (ако има такива),

посочени в частV по-долу?

t]Да []Не

,uАпБ

не с(1



Г: Информация за подцзпълнrlтели, чийто капац тет икономическпят оператор дддцд да използва

възлtluпе н а п od ttзпълп umел п : OmzoBop:

Иtсономическият опqратор възнамерява ли да
възложи на трети страни изпълнението на част

от поръчката?

[]Ща []Не Ако да и доколкото е известно,
моля, прило)кете списък на предлаганите

подизпълнители:

t]

Част III: Основания за изключване

Изtluроне на пtлрu tъ,ttt tlluHaHcttpaHe ца пrcр()рuзъ,и

leпcKtt пtруi tt )pyzu фор,чtt tta mрlфuк на хоро

А: Основапия, свързани с наказателни присъди

Основанuя, свързанu с накозоmелнu прuсъdu
сьzласно HaaquoчMH umе разпореlбu за
пр,lлаzане на основанuяmа, посоченu в

член 57, параzраф 1 опt fluрекпuвоtпо:

Оmzовор:

Издадена ли е по отношение на

IlкономлIческия оператор или на лпце, което
е член на неговия адl\,lинис,tративен,

управителен или надзорен орган или което

има правомощия да го представлява! да взема

решения или да упражнява контрол в рамките
на тези органи, окончателна прпсъда във

връзка с едно от изброените по-горе

основания. която е произнесена най-много
преди пет години, или съгласно която
продълr(ава да се прилага период на

изкJlючване, пряко определен в присъдата?

[] Да [] Не

Ако cъotttBetllHutlrc dоку_уrcнпlu ctl l!a

разl1 олоJtселtllе в елекlllронен Qlop,+t аtп, .,l,tо_,tя,

посочеlпе: (уеб adpec, opzalt u_пu с_rtулкба,

ttзDаваtцu doKylvteHllla, ll1O1lllo позовсlвtlл!е Hcl

dокуltенпtа):

t ]t ]t ]t ]



Ако ,,да", моля посочете:

а) дата на присъда,tа, посочете за коя о,I точки

l - б се о,гнася и основанието(ята) за нея;

б) посочете лице,го, което е осъдено [ ];

в) доколкото е пряко указано в прrlсъдата:

а) лата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ]

б)t ]

в) продължителността на срока на изкJlючване

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

Дко съоlltвеttlнuпtе ёoKy;l,teHпttt cct Hct

разпо]lоэ!сеllлlе в епекп?ронен t|ор.л,tсuп,.л,tоlя,

посочеlllе: (уеб аdрес, opzaн tшTt с-,tуэtсба,

ttз daBat t 1tt doKylt е н 1,11 а, 11? очно 11 оз овав tlll е lla
doKyllettttta): t .,]t,.,]t ]t,. ]

В случай на присъда, икономическият
оператор взел ли е мерки, с които да док:Dке

своята надеждност въпреки наличието на

съответните основания за изкJ]ючване

(,,реабилитиране по своя инициатива")?

[] !а [] Не

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

Б: Основания, свьрзани с плащането на данъци rrлп социалнооспгурштелнп BHocKrt

Плпuцше на dанъцлt tйu
с о цal0л н оос uzур ulпел н r, в нос ка:

Оlпzовор:

Иt<оноlчlическият оператор изпълнил ли е

всички свои задълrкенlIя, свързани с

пJIащането на данъцп илII

соцIIалноосигурителни вцоскц, както в

страна-tа, в която той е установен, така и в

дър)I(авата членка на възлагащия орган или

възло)l(ителя, ако е различна от страната на

установяване?

[] !а [] Не

Щанъцп СоциалноосиryрIIтелнIl
вноски



а) [,,,.. ]

б) t,., ]

Bl) [] !а [] Не

. [] Ща [] Не

.Il t,,,...l

.t]

в2) [,

г) [] !а [] Не
Ако ,,да", шtоля.

опишете подробно:

t.,]

а) t...,..]б) t ]

в]) [] Да [] Не

. [] Ща [] Не

.t]

.t]

в2)[ ]

г) [] Ща [] Не

Ако ,,да", моля,

опишете подробно:

t]
Ако съ ottlBettt н tttпe doKy-lvteHmlt п о опlноulен u е

l|a плаu|алtепlо tta dанъtlu uлч

coцltalHoocu?ypllпIeлHll BHocKu е на

разполоJIселluе в елекmронелl формапt, мо-пя,

посочеlllе:

(уеб аOрес, opzctH u,lttt служба, ttзdctBctttltt

doKylletttlta, пlоtIно позоваване н а doKy,llett пtа) :

t,.]t ]t ]t ]

В: Основания, свързани с несъстоятелност, копфликти на интересп или професионално
нарушение

И t t t|lop.lt о tрtя оп, н осн о евенпlу lt.IH п

несъсmояплелн()спt, конtРл uкпl на uнmереслl

лtлtt ltрофесuоtttъllю ппруurcп uе

Оmzовор:

Икономическият оператор нарушил ли е, [] Да [] Не



Ако ,да", икономическият оператор взел ли

е мерки, с които да дока)(е своята

надеждност въпреки наличието на

основанието за изкJIючване (,,реабил итиране

по своя инициатива")?

[] Да [] Не

Ако да", моля опишете предприети,ге мерки:

t]
Икономическият оператор в една от следните

ситуации ли е:

а) обявен в несъстоятелност, или

б) предмет на производство по

несъстоятелност или ликвидация, или

в) споразумение с кредIlторпте, 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?

Дко,,да":

. Моля представете подробности:

. Моля, посочете причинитеr поради

които икономическият оператор ще
б,ьде в състояние да изпълни
поръчката, като се вземат предвид
прилоп(имите национални норми и
мерки за продължаване на стопанската
дейност при тези обстоятелства?

Ако cъotttBetltttttllte doKy-ltel t tltu cct tta

pclы1o;loJlcetlue в е-|е кпtронен фор-,tапl, .,t,t оля,

llocolIell1e,,

[] !а [] Не

(уеб aDpec, opzalt ttлtt слуэrcба, ttзDсtвсtttlч

doKy.vteltпl а, lпоtlно lIозовавOлl е на

doKy_,ttetttlla): t ]t ]t ]t ]

t]
t]

Иконоп,tическият оператор извършил ли е тежко
професионално нарушение?
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

[] Ща [] Не,

t]
Ако,,да", икономическият оператор

предприел лtt е мерки за реабилитиране по

своя инициаl,ива? [] !а [] Не

Ако ,,да", illоля опишете предприетите

мерки: [,,,,,,]

Икономическият оператор сключил ли е

споразумения с други иконо]\{ически

оператори, насочени към нарушаване на
конкуренчпята?

[] fla [] Не

t...]



Ако r,да", икономическия-t оператор

предприел ли е мерки за реабилитиране по

своя инициатива? [] Ща [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите

мерки: [...,,,]

Икономическият оператор има ли информация

за конфликт на интереси, свързан с участието
му в процедурата за възлагане на обществена

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

[] .Ща [] Не

t]

Икономическият оператор или свързано с

него предприятиеJ предоставял ли е

консултантскя услуги на възлагащия орган

или на възложителя или участвал ли е по друг
начин в подготовката на процедурата за

възлагане на обществена поръчка?

Ако ,,да", NIоля, опишете подробно:

[] !а [] Не

t]

Случвало ли се е в миналото договор за

обществена поръчка, договор за поръчка с

възложи,гел или договор за концесия на

иконо\.lическия оператор да е бил предсрочно

прекратен или да са му били налагани

обезщетения или други подобни санкции във

връзка с такава поръчка в миналото?

Ако ,,да", моля, опишете подробно:

[] Да L] Не

t]
Ако ,,да", иконом ическият оператор

предприел ли е мерки за реабилитиране по

своя инициатива? [] Ща [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите

мерки: [,,,...]

Може ли икономическият оператор да

потвърди, че:

а) не е виновен за подаване на HeBepHIr дацни
при предоставянето на информацията,

необходима за проверката за липса на

основания за изключване или за изпълнение,го

на критериите за подбор;

б) не е укрил такава информация;

в) шlоясе без забавяне да предостави

придружаващите 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



процедурата за възлагане на обществена
поръчка. или да предостави поради небрежнос г

подвеждаща информация, която мо)ке да окаже

съществено влияние върху решенията по

отношение на изкJIюLlването, подбора или

възлагането?

Г:.Щруги основания за изключване, копто може да бъдат предвпденп в националното
законодателство на възлагащпя орган пли възложптеля на държава членка

Сttеtlttфttчн tt нпцuонrUпru основонuя зtt

,lзнillочвOне

OmzoBop:

Прилагат ли се специфичните националнп
основания за изключване, които са посочени

в съответното обявление или в

документацията за обществената поръчка?

Ако Dокуlttенпtаtlllяlпа, uзL!сл{вана в

съоll1веll1ноll1о обявленttе tt-|tt в

DoKy:tt ен пtаtlttяltt а за 11 оръчкапlа са d осlllъп H-tt

по елекпlронен пъп1, -i1,1о-пя, посоIlеll1е;

t,,,] [] Да [] Не

(чеб аdрес, opzaH tt,пtt сltуэюба, uзdаваttуtt

doKyivtetttlta, l11ollHo 11озовавalн е Hct doKy.tt ен пtсl),,

t ]t. ]t .]t ,]

В случай че се прилаг2 някое спецпфпчно
нацяонално основание за пзключване,
икономическият оператор предприел ли е

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

[] !а [] Не

t]

Оmносно крumерuuпrе за
операmор заявявfl, че

Част IV: Критерпи за подбор

поlбор (розdел tь,tttрозlелч А-Г ottt нtlспloялцапиl ,tоспt) ч t:o н o.1t u,l ec,;llrl trl

: Общо указание за всичкrr критерши за подбор

op20l1 lLlll
п()с|)чеllll

й в разDел tlпt

Сltпзване но Bcltllкat llзllcкBult,l кр,lпrерчлt за
tlоdбор

Опlzовор:

Той отговаря на изискваните критерии за

подбор:
[] Да [] Не

А: Годност



гоlttосtп Опtzовор:

l) Той е вписан а съответния
професионален или търговски регистър в

държавата членка, в която е установен:
Ако cъotttBelttttttltte doKy.ltettllttt са tta

разllо.цо)lсеtlllе в е-пекlllронен r|op.ltatп, л,tо.ltя,

11oC o|t е пl е ,,

t]
Qlеб аOрес, opl-aH Llлu с-|lу:ж:ба, uзdttваttltt

D otglM еtпп а, l11 о llч о п о з ов а в а н е tt а d oKy_,tt е t t tlt а),,

t. .Jt .,]t ]t ]

2) При поръчклl за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или

членство в определена организация, за да

П,!ОЖе ИКОНОМИЧеСКИЯТ ОЛеРаТОР Да ИЗПЪЛНИ

съо,tветната услуга в дър)кавата на

установяване?

Ако cъolllBetltHtttlle dоку.|lенпlu са Htl

р озп о.|о э ! с el l ll е в е.!1 е к l11 р он е l! сР о p.l,t а пt, s,t о:lя,

11ocoLtel11e,

[] Да [] I-Ie

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

(уеб aDpec, op.,art tt;ttt слуэrcба, ttзdaBctttltt

dокулlенпtа, l1lочн о 1lозоваван е н а dtlку-''tенпtсt),,

t ]t ]t ]t ]

Б: икономическо п финансово състояние

Икоttо,лtчческuлm 0перппlор слеDва lo ttpeDocпtпBu uпформаtluя 9!!!!! ко?аlпо к]ruпrcрuлmlе зо поiбор
со бuлtt uзuскоаllч olrt въз,.lоzоаluя ор2он u|lll възло)rcчmеля в обявленuепо, лLп u в doty.ltettпtпцtlJtllll зо
11 оръl l кtлпl о, по с очеl ш в о бrlвле п ч еmо,

Иконо,ttuцеско u фапалtсооо съсmояп ае Оtпzовор:

la) Неговият (,,общ") годишен оборот за броя

финансови години, изисквани в съответното
обявление или в документацията за поръчката,

е както следва:

нlилп
1б) Неговият среден годишен оборот за броя
годцни, rrзисквани в съответното обявление
или в документацпята за поръчката, е

както следва():

Ако съоtпвепtнtttltе doKyлletttlttt са rta

рсlзllо.|lо)lселlltе в елекпlронен фор-uапt, -ltо-,tя,

посоllепlе"

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

(брой години, среден оборот);

[......],[......][,..]валута

(уеб aDpec, opzaH ttittt с.lужба, ttзdаваtцtt

doKy.l] ен пlа, tllочно позов(lване н а doKystel пtct),

t .]t ]t ]t ]

2а) Неговият (,.конкретен") годишен оборот в
стопанската област, обхваната от
поръчката и посочена в съотве,tното

обявление, или в документацията за

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

tt/лtл tt

2б) Неговият среден годишен оборот в

областта и за броя години, изисквани в
съответното обявлеIIше или

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

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

година: [....., ] оборот:[...,,,][,,, ]Ba.lIyTa

(брой години, среден оборот)

[... , , ,],[, ,, ...][.,,]валута



документацията за поръчката, е както
следва:
Ако cъotltBeltlttttпte dокуiwенппt са tta

раз1lоложе1 llle в елекпlронен форлtаllt, л,tо_,п,

11oco|lell1e;

(уеб aDpec, ореан ttлtt слуэtсба, ttзdавсtttltt

Dокум ert tlta, m очлlо 11оз оваван е н а
Dоку,менпlсtцuяmа) t ]t ]t ]t ]

З) В случай че липсва информация относно

оборота (обция или конкретния) за целия

изискуем период, моля, посочете датата, на

която икономическият оператор е учреден или

е започнirл дейността си:

4) Що се отнася до финансовите
съотношения! посочени в съответното

обявление, или в документацията за

обществената поръчка, икономическия,г

оператор заявява- че реалнаlа им сtойносt е.

както следва:

Аtcо съolltвеtlttttttllе DoKy;ttенttttt са на

разl?о_qоJсенLlе (J ejleKпlpolleH фор,лl спп, .ltоля,

(посочване на изискваното съотношение

съотношение }4ежду х и у и стойността):

t ],t ]

|lеб aDpec, opzпt uлtt слуэtсба, ttзDавачltt

doKy;tteHпta, l11()LIHo п озовслване на dtlKylteH пlсt):

t,, ,]t lt ]t l

5) Застрахователната сума по неговата

здстрахователна полица за риска
,rпрофесионална отговорност" възлиза на:

Ако cъolltBetltttctllla tнфорiчацuя е на

разполо)lсенuе в елекmро еll форlttапt, ,uоля,

посоllеlllе,

[...,,,],[,,,.,,][,,,]валута

(уеб аёрес, opzaH ttлtt с.,tуэrcба, ttзdаваttуtt

dоку,vенпа, l11otпlo позоваване tta doKy,l,tettпttt) ,

t ]t ]t. ]t ]

6) Що се о-Iнася до другите икономическп
или финансови изIrсквания, ако пма
такива, кои,го може да са посочени в

съответното обявление или в документацията
за обществената поръчка, иконоN,lическият

оператор заявява, че:

Ако cъotttBetllltattta d oKy-lteH пt аtlttя, кояпtо

,ttоэлсе da е бч,цсt lloco|lel!a в съоlпвеп1ll0ll1о

обявлен t t е u-,ttt в d oKyлt el t ttt al|llяIll a з а
обttуеспlвеttапtа поръчка, е dоспtъпна по

е.ц е кпlроне Il пъ ll1, .l l о-qя, п ос o|l е l11 е :

t]

Qлеб аdрес, opectH tпtt слуэrба, чзdавсtttltt

doby:vteHttta, l1lоч1 lo 11 озоваване н cl

doKy_,ttetпtlcttlttяпtct): t, ,. ]t, , ]t ]t, ]

В: Техническп и професионални способности

l крumерuumе за поdбор

Теншческu u професuоtttь,ltt ar способносma. Оmzовор:

la)
спlро umелсmво,.

През референтния период иконоNlическият

Брой години (този период е определен в

обявлението или документацията за

обществената поръчка): [......]

в dоlумеLlпrац.lяпlа зч

t]



оператор е извършнл следните строптелнп

де!-lности от конкретния впд:

Ако cъotllBelllHtttlle dокуменпш опlносно

ообропtо tlзllъ.!ненч( ll ре ly.llJlLlltl otll най-

BaжHL!tlle cпlpoLlпteltttu рабопtu са на

разполоJtсенце (| е,|екпlро елl формапt, _мо_пя,

посоllелlе-,

Строителни работи: [...... ]

6,еб adpec, op;ctH tt.чtt с.,ryэrбсt, ttзdсtваttуtt

doKy_ltetпtta, l1?o|!llo 11 озOв(rване н {l do{yl!ell пlа),

t, ,]t ]t ]t ]

16) Само за,обц4еспшен порЪчkч за

locпlttBKtt u обtцесmвёнu поръчкu зп !слуzll:
През референтния период икономическият

оператор е извършил следнIlте осllоRни

доставкtl IlлIл е предоставил следнIlте
основнп ус.пугп от посочения влlд: 11ри

изготвяне на списъка, п,lоля, посочете сумите-

да,Iите и получате-ци,tе, независиNlо дапи са

пчбли.lни или частни счбекти:

Брой години (този период е определен в

обявлението или документацията за

обществената поръчка): [... ... ]

описание Суми .Щати полччатели

2) Той може да използва следните технически
лпца Ilлп органи, особено тези, отговарящи
за контрола на качес,гвото:

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

изв ьршване на строителс,гвото:

3) Той използва следните технлtчески

съоръжения и мерки за гарантиране на
качество, а съоръженпята за проучване ,I

IIзс.педване са както следва:

L ]

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в

състояние да прилага следните системп за

управление и за проследяване на веригата
яа доставка:

t ]

5) Зtt Ko:ttttлeKcHtl спlокrt лlлrl !слуzлl aшu, tlo

llзк1юченuе, зп cпloКll aulll )]слуZu, коalпlо со
със с lle a|aloл t l о преlttаз tt ач ен lte :

Икономическият оператор ще позволи ли

извършването на проверки на неговия

прошзводствен плп технпческп капацптет и,

когато е необходимо, на средствата за

проучване Il изследване, с които разполага,
както и на мерките за контрол на

Ka.IecTBoTo'/

[] Ща [] Не

6) Следната образователltд и професионална

квалифпкацrrя се притежава от:

л\ ппстя роикя а)[
tt/tt,T tt (в зависимост от изискванията,

посочени в обявлението, или в

t]

t]



документацията за обществената поръчка)

б) неговия ръководен състав:
б)t ]

7) При изпълнение на поръчката

икономическият оператор ще може да

прилоr(и следните мерки за управление на

околната среда:

]t

8) Средната годцшна численост на състава
на икономическия олератор и броят на

ръководния персонал през последните три

години са, както следва:

Година, средна годишна численост на състава:

t ],t. ],

t ],t ],

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

Година, брой на ръководните кадри:

t ,, ,, ],t ],

t ],t ],

t ],t ]

9) Следните инструментп, съоръжения ил}I

техническо оборудване ще бъдат на негово

разполо)кение за изпълнение на договора:

t ]

l0) Икономическият оператор възнамерява
евентуално да възложи на подизпълнител
изпълнението на следната част (процентно
израженпе) о,г поръчката:

t ]

ll)
Икономическият оператор ще достави
изискваните мостри, описания или снимки на

продуктите, които не трябва да са придружени

от сертификати за автентичност,

Ако е приложимо, икономическият олератор

дек.Jrарира, че ще осигури изискваните
сертификати за автентичност,

Ако cъolltBetпlttttlte doKylteHпttt са нtr

рсl:зllолож,анuе в e.|Ielclllpoltell форлlсчп, ltоля,

посоllепlе;

t ][]Ща[] Не

[] Ща[] Не

Qtеб adpec, opzatt tt,ttt с.,tуэrба, uзOсtвсtttlч

doKy_,ttеtuпсt, 111ollllo 11озовсlва1!е lta doKy:ttet tпt ct),.

t ]t ]t,,,]t,,]
12) За общесплвенu поръчкtt за 0асtпавкu,,

Иконоп,tи.tеският оператор ]vо)ке ли да
представи изискваните сертификати,
изготвени от официално признати

институции или агенции по контрол на
KarlecTBoTo, доказващи съответствие,го на

продуктите, ltоито могат да бъдат ясно

идентиr]lицирани LIрез лозоваване lla

технически специ(lикации или с,гандарти,

посочени в обявлението или в докуп-lеltтацията

за поръчката'/

Ако ,,не", пlоля, обяснете защо и посочете

[] Ща [] Не

t]



какви други доказателства могат да бъдат

представениj

Дко съопtвеltlнutпе doKy,tteHпltt са tta

разtlолоJlсенLlе в e.пeliltlpoHeт форлtсttlt, lvto.uя, (уеб adpec, opzaH luttt слуэtсба, uзr)авсtttltt

пос()чеше. ёоt9rменпа, lпо|пlо позовавсlне на Doxy.lleHпta):

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

Г: Стандарти за осиryряване на Ka.lecTBoTo и стандарти за екологично управленпе

Сtпанdарmu за осuzурявоне нп качеспlвоmо at

сtпанlарtпu за еколоzuчно упровленuе

Оmzовор:

Икономическият оператор ще Mo)I(e ли да
представи сертпфикати, изготве]tи от

независими органи и доказващи, че

икономическият оператор о,Iговаря на

стандартите за осиryряване на качеството,
в}lпючително тези за достъпност за хора с

увреждания.
Ако,,не", пtоля, обяснете защо и посочете

какви други доказателства относно схемата за

гарантиране на качеството могат да бъдат

представени:

Ако cъolllBellttttпlle dоку-vенпlLl са на

разllоj!оэrcенuе в е.|tекпlронен Qlop,vtcпtl, .l,t о,,tя,

11осоLlепlе;

[] Да [] Не

(уеб adpec, opecttt ttlttt слуэrбсt, ttзdctBattltt

Dокулlенlttа, lllочно 11озоваване lta dокуl!еllпlа),

t .]t ]t ]t ]

Иконоlчlическият оператор ще моr(е ли да
представи сертификати, изготвени от

независими органи, доказващи, че

икономическият оператор отговаря на

задължителните стандарти илп системи за

екологично управлеяие?
Ако ,,не", моля, обяснете защо и посочете

какви други доказателства относно
стандартпте или системите за екологцчно

управление могат да бъдат представени:

Ако cъotttBetlttttпlle DoKy;l,teHпltt са на

разполоэк:е Llе в е-пекпlронен фор-uаm, _мольч,

посочеLпе

[] !а [] Не

]

(уеб adpec, opzttH tutlt слуэюба, чзdсtваttltt

d о ку л,t eHtlta, п1 оtп l о п о з о в ав ан е н ct d oKylt е н пt а ).

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

ико н o,tlt u.tbck ttлпt о

Част V: Намаляване на броя на квалифицпраните кандидати



Икономическият оператор декларпра, че:

Но.лltlлявttttе tta броя Оtпzовор:

Той изпълнява целите и

недискриминационните критерии или

правилаl които трябва да бъдат прило)кени, за

да се ограничи броят на кандидатите по

следния начин:

В случай, че се изисква,t някои сертификати

или други форми на документални
доказа,гелства, моля, посочете за всеки от тях,

дfu-lи икономическият оператор разполага с

изискваните документи :

Ако ttяtсоtt oltt пlезtt серпtuфuкапtu ttлч формtt
Hct DoKy.vteHпtaltt tt DoKaзallte-,tctllBa са tta

р cl з t1 о.ц о Jrс е l ! ll е в е л е кlп р о н е н ф op,l,t апt, -lt о,lя,

посо|lеlпе за вспчкal о111 пlя)i,,

t,]

t...] t] Ща t] Не

|lеб adpec, opzatt tt-,ttt слуэtсба, ttзdctBattltt

doKyivtettпta, ll1о|п!о позовсlвал!е на
dоку;ttенпtаtlttяпtа): t ]t ]t ]t ]

Част VI: Заключителнlл положения

,Щсlltуttоdпuссtлtttяпt deKltctpttpa, .te ttнфор,ttаtluяпtа, посо|lена в ,tacпttl II - V по-zоре, е вярl!а Ll ll1oLllla, ll |!е е

преdспtавеttсt с stcttoпto разбuране tlct ltослеdспtвttяпла ttptt преdсtпавяне на HeBepнlt dttHHtt,

!олупоdпuсанttяl1,1 офtttlttа-пно dекпарчра, Lle е в съсll1ояl!лlе tlpll llollclcBalle tt без забава Dа пlлеdспtсtвч

укatзанL!пле серпluфuксttпu tt dpyzu фор,uu tta doKy-:vtetttllctлHtt Dоксtзаtttелспlвсl, ocBell в cлyчctlolle, лсо?апlо:

а) въз_,tсtzаtцttяtп ор?ан lLпLl въз-цоэлсLltllеJtяltl lvoace Dа получu прttdружаваlцлllllе doKylteнпttt чрез пряк

dоспtъtl do съопlвепшапlа HaL|LloHaпHa базсt daHHu във всяка dърэtсава Llлеlлiа, коялlо е Doctltъlllttt

безп.паtltrto: tt.пtt

б) счшпано ош 18 oKпtottBpu 20]8 е, най-t<ъсно, въз.цаес|lцLяlll ор?ан

съ о tltBe tttl t atll а dolcyjl елп1l ал|L!я,

BeLle lц) llllle)r(Ki(l

,Щоltуllоdпttсанttяпl dава офчцttално съ?-пасuе [посоrtепlе възла?алl|Llя opzal! ll.|ll! въз.Iоэlсцtпе-l!я c,b?.|!t!cllo

часш I, разёе.ч А] da по.пучч dоспlъп dо doKyMeHпllttlte, поdкрепяtцu tпфор,мсttlttяпtсt, кояпtо е пpeDocпtctBelttt

в [посочелtе съоlllвеlllлlаlllсt ,tаспl, разdе_п/ пlочксthtJ ol1l лlасlпояltlлп EduHeH европеitскч dtlK1,.ttettпt ,зtt

обttlеспtвенu поръчкLl за цеIulllе lla [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко

описание! препратка към публикацията в Офtttluален веспlнttк на ЕвропейскLа съюз, референтен номер)].

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



ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП

освен информацията, която участниците са длъ)I(нl{ да декларират и представят в

ЕЕдоп, съгласно изискванията на ЗоП и ппзоп, те слеliва да имат предвид и следните общи

указания:

1, В Част lI: Информация за икономическия оператор, участниците попълват част д.

кореспонденцията между възложителя и участника ще се осъществява на пощенски

адрес/ел.поща, интернет адрес/факс от участника в ЕЕДОП. При разминаване на информацията

върху плика и данните в ВЕ.Ц,оП, за вярно се приема посоченото в ЕЕдоп,

2. В Част II раздел Б: Информация за представител}Iте на икономическия оператор!

участниците вписват в поле ,,Представителство, ако има такива" лицата по чл.40, ал.l T.l,

т.2 и т.3 от ППЗоП (лицата, които предстаВляват участника; лицата, които са члеяове на

уI1равителни и надзорни органи на участника, 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 управителните или надзорните органи),

З. В Част II раздел В: ,,Информация относно използването на капацитета на други

субекти", участницItте вписваТ в полетО дали ще използваТ или не капациТета на други с5'бектtt

- капацитета на трети лица по смисъла на чл,65 от Зоп или подизпълнител/и по смисъла на

чл.66 от ЗоП.

В случай, че иконоN,Iическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител

изпълнението на част от поръчката в Част IV ,,Критерии за подбор", раздел В, поле 10) се

поп ьлва процен,l но и ]раrl{ение на вьзложения обем.

4. Специфични национални основания за изключване:

4.1, Осъждания за престъпления по чл.194-208, ч11.273а-217, чл,219-252 и чл.254а-260 НК.

4.2. Наличие на свързаност по смисъла на пар.2, т.44 от fiP на ЗОП между участниците в

процедурата.

4.3. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата поръчка на дружествата,

регистрирани в юрисдикции с преференциа.тен данъчен режим и на свързаните с тях лица,

включителнО и чрез грarltдаНско дружество/консорциуМ в което участва Дружество,

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на

изключенията по смисъJIа на чл,3 и чл. 5, т,3 от ЗИФОflРЮПДРКЛТДС,

Участниците декларират обстоятелствата относно наличието или липсата на специфичltи

национzrлни основания за отстраняване в Част III, буква Г от ЕЕ!ОП

в случай, че се прилага някое специфично национаJIно основание за изключване

участникът декларира в Част lII, буква Г от ЕЕдоп (следващия ред) прелприел ли е мерки за

реабилитиране по своя инициатива,

Ако отговорът е (да) в този ред следва да опише предприетите мерки,

5. Когато е нмице необходимост от защита на личIIите данни или при различие в

обстоятелотвата, 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 I]ЕДОП за всяко лице или за някои от
лицата на участника.

6. В Част III, буква В от ЕЕ!ОП участникът декларира дали е участвал в пазарни

консултации на възложителя и/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 участвало в пазарните консултации или в подготовката

на документацията за участие, участникът се отстраяява от процедурата ако не може да

дока}ке, че участието му в процедурата не води до нарушаване на принципа за

равнопоставеност.

7. ЕЕДОП се подписва от лицата по чл.40, ал.1, T.l, т.2 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.



Образец ! ! !

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълните,т, по чл.66, ал.1 от ЗОП

!,олуполписаният/ата .,.,..,.....,..

(посочеmе наuмurоваtпIеmо на сLlспlемаmа u референmен Ho-1lep)

flЕКЛАРИРАМ:

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

на кандидата

(п о с оч е m е кан d ttd аm а, l t tl ко ti m о с пl е п о d t tз пъ,чн ttпl е lt )

2, Запознат съм с предN{ета на горепосочената обществена поръчка и приемам условията

на процедурата, одобрена от възло}кителя.

3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да

се явим като участник в горепосочената обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 3 13 от Наказателния кодекс за посочване на HeBepI]l.I

данни.

!ата:

Подпис:

(u-lle tt фа,uttлuя)



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 преференциален данъаIен

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие в

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

....., реф. .........

!екларатор Попъ:tваm се mрLlпе ll-|leHct L! d.,lъж,носlll

Наименование на участника

Наименование на съдружника в

обединението

попълво се caj|lo ако учасmllLIк е обеdчнеrtuе, коеlпо не е

юрudttческо лtttlе

flЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен участник:
1. Е/Не е дружество (вярноmо се пслdчеоrпава), регистрирано в юрисдикцлlи с

преференциаrrен данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциуN1, в

което участва друх(ество, регистрирано в юрисдикция с преференциа,rен данъчен режим.
2. ElHe е свързано лице (вярноmо се поdчерmава) с дружество, регистрирано в

юрисдикции с преференцишен данъчен режим, включително и чрез гражданско

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с

преференчиа,тен данъчен режим
_З. 11редс,гавляваното от l\IeH дру}кество попада L,] изNлюаIенIIето нzt.tл.,l. т.

o,t Заttсtlна зil 11коllоNlическлtте и (lrtHaHcoBIiTe отlIошеItлlя с д}]ужес,Iва,Iit. l_]e1,IIcl,[)llllii]l]l l]

Iорtlсдllltции с tl ре(lеренцrталеll дilItъ(IеII pe;IillNr, свързанI,1те с тях лица II TextIIlTe дeitclBtttc,ttttt
собс,1,1зен и tlи.

Зсtбе,tе.лtс l;ct 7'чзtt tпtlчкtt се пOпъllбtl, ttKrl Op1l)tc,ectluioпlo е ре?t!L,]llрlцltпttl в юllttt О ttt;t пt:t с,

lrye|le pat tцtttt.,tеtt itпtl,чеtt pe)lct1.1I 1l-!Iu е свl,рзtчIо. с 1uIltt, ре?чсll1рчрtп Ill в lopllc()lI1;lllI1l L-

префе 1let tцutt.,tеt! О ll,чеI! pe)l(,ll1l-

Задълrrtавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възлолtителя в

седемдневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация Hocя

наказателна отговорност ло чл. 3 13 от Наказателния кодекс.

flaTa:

Подпис:
(tt,uе tl фa.llttлttя)



Образец ! !!

по чл.64 Ал.1 т.2 от зоп

,Щолуподписани ят l -HaTaJ с лична карта J\l
с ЕГНиздадена на

, в качеството ми на (по с оч erl е dltъlсн о с mmа) на
(посочеtпе фъtрмаmа Hct каttdtiаmа) кандидат в

ква,rификационна система с предмет: ,,ДОСТАВКА НА КРЕПЕЖНИ ЕЛЕМЕНТИ", реф. ЛЪ

КС 07/20l7г.

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

нашето заявление сме изпълнили следните доставки на електроди за заваряване и заваръчнLI

материали, които са идентични или сходни на предмета на системата:

Ns Предмет на изпълнената

доставка и кратко

описание

стойност на

доставката, в

лева без ЩЩС

Крайна дi,та на

изпълненl{е на

доставка

Получател на

доставката
(Наименование,

адрес, телефон

за контакт)

]

2

J

За доказване на посочените в списъка доставки на електроди за заваряване

материали, изпълнени от нас, прилагаме следните докaвателства по чл. 64, ыl. 1,т.2
и заваръчни

от ЗоП:

1

2

J

Изброяват се конкретните приложени от кандидата документи или конкретните регистриj IJa

които той се позовава.
Известна ми е отговорността по чл, 31З от Наказателния кодекс за посочване на неверни данн}I.

!ата:

Подпис:

(tt.l,te u с| сtllttлlя)
*** Насlпояuluялп спuсък а dоказаmелсmваmа се преdсtпавяm на ocHoo(rч,le ,La,67, ал.5 u 6

оm ЗоП.

Образец ! ! !

списък



ДЕКЛЛРАЦИЯ

по чл.l з5. ап.5 от ЗоП

Щолуподписаният l -на"гаl

с ЕГН , в KallecTBo,to ]!Iи наиздадена на

(ll ос o,t еtп е dлъэrн оспtпt а) на

(посочеlltе Qluрмrппа на Kaltdttdaпta) - кандидат за вкJIючване в систе]!lа за

предварителен подбор с предмет:

(tlocortettte Hatt:t,tet!oBaнueпlo llal сuсll1аvппа u рефереtппнtгt й Hol,tep otlt образецtl на заяв.|lеl|L!епlо)

ЩЕКЛАРИРАМ:

Съгласен, съм при провеждане на конкретни процедури за възлагане на общес,tвени поръчки чрез

настоящата квалификационна система с предмет

реф.Nч,.,.,,.,,.,,.,,,..,,l,,.,,,,..,,.,...
срокът за получаване на поръвночални оферти (техническо и ценово предложение) да бъде не по-дълъг
от 7 (седем) календарни дни.
В случай, че бъда включен в системата за предварителен подбор, настояцата декларация има силата }la

споразумение съгласно.ш.135, ал,5 от ЗОП,

,Щата:

Подпис:
(u-lt е tt фа,lluLtuя)

. Наспlояulапtа dекrпраtlttя се ttопъ,rlва эсtdъ-|lэlttllлелttо опt -пuцепю/лчцtппа преdспlсtв-,tявttttltt

KaHdttOtttlla llo реZLlспlрал|uя, ctlo ccl съ?_пасл!ч с 11осоченчше в dекпараtltппtа ус-,tовttя, В пропtttвеtt
c.,ty,tctit се пpLllcl?a t:-I ] 35, а-1,6 опt ЗоП,



..,.....,..,..,..,,..,..,,.г,
гр. ..,..,..,..,,..,,.,..,,.

.Щекларатор:
/.............,.....,.....,.....,.......,..,..,.,..,....../

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

юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация ... При
липса на друга възмо)Itност идентифицирането може да се извърши чрез декларация! подписаIIа
от законния представител или пълномощника на юридическото лице....

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



ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОПАКОВКАТА, ЗА УЧАСТИЕ В
КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМД С ПРЕflМЕТ:

( посrlчепtе Holt,tteHoBal!1!eпlo H11 cl!cпle.ttatlta u рефереttпlен Ho.ttep)

flaTa:

Подпис:

(u,uе u QlaMlt,,tttlt)



6. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРЛ
Настоящите указания са валидни и се прилагат при подготовка на заявленllя за учас,гIrе в

квалификационна система на стопански субекти (КС)

I. Общи условия

l. l. Редът и условията, при които ще се извършва подбор на кандидати за участие в систеN,lата е

съобразен със Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането п,{у.

Системата за подбор на стопански субекти дава равни възможности за участие на всичItlI

кандидати, отговарящи на изискванията на Възлоя<ителя, Всеки кандидат има право да подаде

заявление за участие в системата, като стриктно се придържа към приложените k,b]\,I

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 участие в

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

,,БРИКЕЛ" ЕА!, Разлел ,.Квалификационни системи", и всеки кандидат следва да се съобразява

с тях, ВъзлоlItителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електроllllи

средства до документацията за системата от датата на публикуване на обявлението за създаване

на систеNlата в .,Официален вестник'' на Европейския съюз. .Щокументите! които се отнасят до

ква.rификационната система и поръчките възлагани чрез системата, се обособяват в електронна

преписка в профила на купувача със собствен номер и дата на създаване.

1.3. Възлолtителят осигурява по всяко време достъп до критериите и правилата за участие в

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

системата се публикува в профила на купувача и е безплатна. За получаване на докуN,lентацIlя

на хартиен носител заинтересованите лица следва да отправят писмено искане до възло)Itителя.

в което посочват адрес за кореспонденция. Изпращането е за сметка на лицето,

1.4. Квалификационните системите се основават на обективни критерии и правилаJ KoLITo са

определят от възложителя и могат да бъдат променяни от него при необходипtост.

Актуализирането на тези критерии и правила се съобщава на лицата, включенl] 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 писNlени

разяснения по обявените условия и критерии за включване в квалификационна та система,

Срокът за предоставяне на разяснение от възло)rсителя е 10 дни, считано от датата на

получаването му. Разяснението не се изпраща отделно на кандидата, отправил искането за

разяснение.

1.7. Начинът на предоставяне на разяснения за конкретна поръчка е описан в документацията за

в ьзлагане на кон Kpe,l Hal а обществена поръчка,



II. Изисквания към кандидатите

2.1. При подготовка на заjIвлението за участие кандидатите са длъжни да спазват изискванията

на възложителя, да се придържат точно към обявените от Възложителя условия, образци и

указания, публикувани в профила на купувача. Условията в образците от документацията за

участие са задъл)I(ителни за кандидатите и не могат да бъдат променяни от тях, Всички разходи
по изработването и представянето на заявленията са за сметка на кандидатите.

2,2. Всеки каriдидат има право да представи само едно заявление,

2.З. Заявлението се изготвя на български език на хартиен носител.

2.4. Клон на чухtдестранно лице мох(е да е самостоятелен кандидат в систеN,Iата, ако r",loжe

самостоятелно да подава за'IвJIение за участие или да сключва договори съгласно

законодателството на държавата, в която е установен.

2,5. Когато кандидат в ква,rификационната 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 на трети лица, независимо от правната

връзка мея(ду тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансово
състояние, техническите способности и професионална компетентност, при спазване на

изискванията на чл.65 от ЗоП,

2.7. Когато кандидатът се позовава на капацитета Еа трети лица, той трябва да може да дока)ке,

че ще разполага с техните ресурси за срока на действие на системата, като представи документи
за поетите от третите лица задължения,

2.8. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на

които кандидатът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за

отстраняване.

2,9. Когато кандидатът е посочил в заявлението си, че ще използва подизпълнители, същ!lте
следва да отговарят на изискванията на чл.66 от ЗОП и да представят доказателство за постlIте

от подизпълнителите задължения.

2.10, Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида

и дела на поръчката, който ще изIIълняват и за тях да не са наJIице основания за отстраняване от

процедурата.

2.11. Участник в обединение, което е подa}ло заявление за участие, не може да подаде

самостоятелно заявление или да участва в друго обединение, пода_по заявление в същата
система,

2.12, Лице, което е даJIо съгласие и фигурира като подизпълнител в зfuIвлението на друг кандидат!

не може да представя самостоятелно зfuIвление,

2.13. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати в една и съща поръчка. Съгласно ý

2, т.45 от ДР 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 участпе. Съдържание



Заявлението за участие се изготвя по образеца в !окументацията за участие и вклIочва:

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 прелставя за BceKIi

от участниците в обединението,

**Когато кандидатът използва подизпълнител, ЕЕДОП представя и всеки подизпълнител;

*** Когато кандидатът се позовава на капацитета на трети лица, третото лице представя

ЕЕдоп.

З.2. .Щокументи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.

3.З. !окументите по.rл.З7, ал.4 от Правилника за припагане на ЗОП, когато е приложи\,1о.

Когато кандидат в системата е обединение, той следва да представи в заявлението си копие IIа

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 rIлен на обединението;

- да бъде определен партньор, който представлява обединението;

- да бъде уговорена солидарна отговорност на всички членове на обединението.

3,4, fiекларация за съгласие от подизпълнител/и, в случай, че кандидатът ще изпо,:lзва

подизпълнител/.

* Със заявлението си кандидатите могат без ограЕIлчения да предлагат ползването lla
подизпълнитепи.

*+В рамките на заrIвлението си за включване в КС се изисква кандидатът да декларира всичкrI

подизпълнители! които предвижда да използва при последващите поръчки, възлоltсени по I(C.

З.5. ,Щокументи за поетите от трети лица задълх(ения, в случай, че кандидатът се позовава на

капацитета на трети лица.

З.6. Декларация по чл, З, т, 8 и чл. 4 от Закона за иконоNIическите и финансовите отношения с

дру)кествата, регистрирани в юрисдикции с преференциапен данъчен рех(им! свързаните с тях

лица и техните действителни собственици.

З.7. Списък по чл.40, а,т. 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 управителните или надзорните органи.

3.8. !екларация по чл.135, ал.5 от ЗОП

3.9 !екларация по чл.6, ап. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари



З.10. !руги документи, изисквани от възло}кителя в обяв"lението и описани като приложеlllля в

зfulвление tо за учас tие.

j.l l . Опис на представените документи, подписан от кандидата,

*При подаване на заявлението за участие кандидатът декларира липсата на основанI]я за

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез предоставяне на Единен eвpoпel"]cкll

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се trредоставя съответната информация.

изисквана от възложителя, и се посочват националните база данни, в които се съдър}кат

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на

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

IV. Подавапе на заявление за участие

4.1. Заявленията се подават в управлението на ,,Брикел" ЕА[, в обл. Стара Загора, общ,

Гълъбово, гр. Гълъбово - извън града, Отдел ,,Търговски" при спазване на охраltителllия и

пропускателен режим на възло}Itителя.

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 от него

представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с

обратна разписка, на адреса lrосочен от възложителя.

4.4. Щокументите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- наименование на кандидата, включителяо участниците в обединението когато е приложимо;

- адрес за кореспонденция, телефон и по възмо)(ност факс и електронен адрес;

- наименование на системата, референтен номер, а когато е приложимо и обособените позицI-1I-1,

за които се подават документите,

4.5. Когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, се доllуска
представяне на едно заr{вление, ако тази възможност е посочена в обявлението за създаване на

квалификационната система.

4.6. Когато системата е разделена на обособени позиции и в обявлението възложителят не

допуска възможността за представяне на едно заявление за участие, за всяка обособена позиция

кандидатите представят отделно комплектувани заявения за участие по всяка обособена

позиция заедно с описи къNl тях, Заявленията се поставят в една опаковка.

4.7. Заявлението се представя в писмен вид, на хартиен носител, Ако изрично е записано в

,Щокументацията за участие, Възложителят мох(е да изиска част от заявлението да бъде

представена освен на хартиен, и на електронен носител.

4.9. Ако каЕдидатът изпраща заявлението чрез препоръчана поща или куриерска слутtба,

разходите са за сметка на кандидата. Риска от загубване на заявлението е за сметка на

кандидата,

4,l0. Възложителят не се ангажира с каквото и да е съдействие за пристигането на заявлеяието

на указания адрес,



V. Провеждане на предварителен подбор на стопанскll субекти

5.1. Срокът за вземане на решеЕие от възложителя започва да тече от деня на получаване на

заrIвлението за участие.

5.2. За разглеждане на заявленията за участие в ква,лификационната система възло}кителят

назначава комисия по реда на чл.103 от ЗОП. Комисията разглежда всяко постъпило заявление

и въз основа на обявените обективни критерии и правила предлага на възложителя да включи

или да откФке включването на кандидата в система,га. Комисията съставя протокол за

разглеждането на всяко заявление. Протоколът се публикува в профила на купувача.

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

заинтересовани лица в квалификационна система в 6-месечен срок от подаване на заявлението

за включване в квалификациоЕната система. Отказът се мотивира.

5.4. Когато за решението по т.5.З са необходими повече от 4 месеца, възложителят информира

заинтересованото лице в срок два месеца от подаване на заявлението за причините и датата, до
която ще бъде взето решението.

5.5. Решението по т.5.З се изпраща на кандидата в срок 15 дни от издаването му.

5.6. Възлоrкителят мо}ке да вземе решение за прекратяване на участието в квалификационната

система на кандидат въз основа на определените при създаването на квалификациоIIпа система

правила и критерии. Решението се изпраща на кандидата най-малко 15 дни преди датата,

определена за прекратяване на участието му в ква"лификационната система,

5.7. За срока на действие на квалификационната система кандидатите са длъжни да уведомяват
писмено Възложителя за всички настъпили промени в зfuIвените от тях обстоятелства и данни

до 5 дни след настъпването им. В писмото задължително се посочва реф.Nэ и предп,rета на

системата за която те се отнасят. Не се вземат под внимание промени и разяснения lla
кандидата, които не са свързани с вкJIючени в змвлението обстоятелства и данни.

5.8, След подаване на Заявление за участие в системата до момента на обявяване на Решението
за включване или отказ за вклЮчване в СИСТеМаТа, КаНДИДаТИТе За УЧаСТИе В СИСТеIчIаТа НЯNlаТ

право да лровеждат рекламна и репрезентативна дейност за предмета на системата.

5.9. Всички действия на възложителя към кандидатите са в писмен вид. Когато решението не е

получено от кандидата по някой от начините, пооочени в чл.43, ал.2 от ЗОП, възложителят

публикува съобщение до него в профила на купувача, в електронната преписка на систеN{ата.

Решението се смята за връчено от датата на публикуване.

За ва,,tидни се считат адресите и факсовете, посочени в заявлението на всеки кандидат.

5.10, Кандидат за който възложителят е издаJI Решение за отказ за включване

ква_пификационната система, може да подаде ново заJIвление след отстраняване

констатираните несъответствия.

5.11. Кандидат, който е включен в системата, може по всяко време да се откаже от по-

нататъшното си участие в нея като уведоми писмено за това възлоя(ителя.

в

на



5,12. Кандидат, изключен от кваrификационната система, на някое от основанията посочени в

т,3 от документацията, може да подаде ново заявление за включване съгласно описаните в

същата точка срокове.

VI. Общи условия за поръчките, възлагани чрез квалификационната система

6,1, Конкретните поръчки за строите-цство, доставки или услуги, попадащи в обхвата rta

квалификационната система се възлагат чрез процедура на договаряне с предварите"rlна покана

за участие, а изпълнителят на договора се избира сред лицата, вписани в ква,rификационrrата

система.

6.2. Възлолtителят може да премине към възлагане на конкретна обществена поръчка по реда на

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

6.3. При възлагане на конкретна поръчка чрез квалификационната система Възлолtителят KaHlt

всички кандидати, включени в нея.

6.4, Всяка конкретна поръчка, възложена чрез системата получава уникапен номер. УниItалнl,tят

- номер съдържа референтен номер на системата, създаден от възложителя, година на създаване
на КС, пореден номер на поръчката (например КС 01-201 7).

6,5, ,Щокументите, свързани с поръчка по системата! се обособяват в отделна електронна
преписка в конкретната система и се публикуват в профила на купувача.

6.6. Възлолtителят посочва в поканата за представяне на оферти критериите за възлагане на

поръчката ако не са включени в обявлението за създаване на квалификационната систеN,Iа.

6.7. ,Щостъпът до документацията се предоставя не по-късIlо от датата на изпращане на поканата
за представяне на оферти. В поканата се посочва интернет адресът, на който е достъпнll
документацията за поръrIката,

6.8. С поканата възложителят определя срокът за подаване на първоначална оферта -
техническо и ценово предJIожение.

7. За всички неуредеЕи въпросп се прилагдт разпоредбите на Закона за общественlrl,е
поръчки и Правилника за прилагането му.


