
ht(.D БрикЕrт ЕАд

6280 гр Гълъбово
обл Ст ]агора

УТВЪР.ЩИЛ:

янилин
из

доIс}ZI\лЕ,нтАт\uIя

ЗА УЧАСТИЕ В КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА С ПРЕ!МЕТ:

,,достАвкА нА млслА и грЕси"

Реф. J\! КС 09/2017г.

Адрес полуаване на заявления за участие: Област Стара Загора, общ. Гълъбово, гр, Гълъбово
- Извън града, п.к 6280, административна сграда на ,,Брикел" ЕА.Щ

Срок за подаване на заявления за участие: Квалификационната система е за срок от 3годllнI,1.

Юпи 2017 г.



1. Описание на предмета на квалификационната система,

2. Общи технически изисквания към предмета на системата.

J.
Правила и критерии за включване и за квалификация на
стопанските субеrсги.

4. Правила и критерии за изключване от системата.

5. Образец на заявление за участие в систематаrдруги образци.

6.
Указанпя за подготовка на заявления за участие в
квалификационна система и провеждане на подбора.

Изготвил:

Р-лоmDел,,Т,

Съгласували:

Гл, Инженер:
/иняt. Гео

Юрисконсулт:
/Петя



l. OIlI,1CAH1.1E нА прIiдмвтА нл квАлиФикАцI,1()lII{АтА C|,ICTENIA

1.1. ()пllciltllIc tla KBa"rItt|lIrKaпIIoIl}IaTa cllcтe]lra.

I( ва,п t.t (lrttta uлlоl l llaTa crlcTeNla се създава с Ilел.I1а се llзвъl]tll}л предваl)лIтслсII полбоlr rla

,ltOC ]aI3ЧllIllI.
Ilpc,itlle г Ila IiвалIlФикацлIоIII Ia,I,a сIIс,гема (КС) за IIоjtбо]] IIа с-гоIIаIlсI(I] с\,бсl(тri с

,ilOclal]I(a,ta tIit i\lilсла Il гресIt. подl]обно опIiсаttlI] в rexHIitIec](alTLl спеLl}ld)IIl(2lI(llя IIel)a },1te]tI]a LIacl

()l IIilc ]()яlltата доI(\/ i\ le tI Tall}J я

П;rс,,{rlс гr, t, на cltc,t,eпIaTa е ра]де"цеtI lla 2 (лвс) 0босOбенII IIо }IIlIIIII, t(аIt-го с.псдRа:

( )бtlсобсltа позицлtя Nq I ..locTaBIta Ila NIaclIa",

ОбtlсобеItа позицl]я Nc 2 ..!оставка IIа гресl,i'.

L2. (i1lort IIir деI"tс 1,1]tIe на ква.пrlфrlкаuIIонната сItстепIа - с З годtrrrlr.
Iil lll l(llL, tIIlI,1с пOрьчl(lt lIte се въtлага,l ,la срока tta нейното,1сiiсгвlIс. lt()ii,l(, с lI\li l1).'IItHI|. clIllIilHll
t)г jlaIaia IIOco.lelIa в обявлеtlие,t-о.
l,З. Щс.п lI:l KtзallIIt|lIIKa цIrоIIIIата cllcTeNIa - ОслIгl,ряваttс lta t tсобхо,,(1,1пl ll I е K(l]ltlLIec,гBa ]\1асJIа I]

I l]ccIl за tI) )It]llll с llar ..Брике.гr" ЕА.Щ.

IJьз_rолtите_цяr, c1,1 запазва правото дir Rllзлilгп ,цос,гавI(llте вклIо(Iеt]lJ в IIl]cj(NIc]ll II:t

clIcl,cl\I:lla lI|]ез IIзпо_цзването rI на други процед},]]и. Il1-1елвtl.ленп в ЗоП,

l..l. Прог,lIозItл cToiilloc,t,
I Iрогllозltата clot"IHocT на порl,аIкlt,ге /обпtо за це.пtrя псI)}Iо]l Jla ,цеiiствllе Hil

tcBir.;tlt(l ll ItaцlTotlttztTa cttcl,eпIa/ е оttоло 750 000 /седелrс,rо,I,I] IJ tI петi]есеI хtrлядп/ лв. бсз /(flC.

Та,зll с-гоl"лност rlc е обвr,рзваlца за възложlr,гсля, В ьзilоrt(li I е,пя,] . в ,зав}IсlI\Iос,г от
]i()Ill(I]cIHlll,e c}l ну)I(jlи. rце обявява KoHKpeTtl}I обшlествени поръ.tttIt, Llcc гоr,ir га IIа Ilo|lbчI(tt'Ie Iце

се {)IIl]с.ILе,'tя от възI{rIl(tIалаl,а необходлIN,lост от доставка на смазоIIIJII NlaTeptla-tll къNI ,цаIаl,а tla

cl all]TII])aI tc I ial поl]ыII(ата,

I I1lo1,1Itl,зItrtTc сlбсrлlt на .]loc гавките. п|-)едп{ст Ita oбrtlec,lBeHr|Ie II()pbLIl(tl. !iоиl,о tllc сс

l]ea_цli,tIll]ill- в L]aI,lKIi ге на настоящtlтit l(C rце бълаr, посоlIванII от възло)I(lIтслrI в I]oI(aHI.] Ie за
lIllc,I(c l ilBяIJe на о(lерти зtt l]сяка KoHKl]eTtla порыIка, Възлсl)ttllr-сllя си за]lа,]ва ]ll]aвo],o дil вl(:lк]чвtl
ItoBII II() Icllt(JlaI\/prI. както II да lIзклIочва TaKI!Ba о] спецtl(lrlttацrlите, KoIlltlleTlIltTe поl]ъLlкtt lIle

сс l]],з,]lall,аг ]а cl]ol(tr IIа IIсйr]оlо /(еiiствие 1цrе] процед)рrl на r.(оI,оваl]яне с пlleлBal]llTe,rllIal п()кa]lIа
,]ll \час,l lle. l(a,] о tlзпълн}Iтел IIzl договора ltIe се 1,IзблIllа спсlllсл I,IKcrtlobII1.IecI(lt Haii-lt]IФ.ltl]il,]:l

ot]lc,1-1га по KPI],tc]]IIl] оIlредеjIен1,I ]а всяка обществеIlа IIорып(а,

('1lotct,t зll IIзпъ.rlliсIIис на KoHKpe,I,Ha обцествсIIit гll)Il|,Ll|\,i сс (iIlI)(, lе]]я Iз IItlKaг]al,al за

]II)с,:(с]авяIIе Ila o(lepTlt Iлли ,]:l уLIасгие i] пl]еговоI]п lI R ilоI(),i\IсIIга]tIIrlга Kbi\I с,LOTI]еTIIaTa

]Iоl)ьчка. въз,по;ксllа (Iрсз IIастояIJ(ата KBaлlI(lrlI<artuoIIIlat cIicTcl\,la.

1.5. lVIясr,о Ilil II]пъ.rlненltе II HatIlltt I{a доставItа: прII ус,lовuс IIа достirвкli I)I)I),

]ll]() II,]I}о;(с,гвсIIа площадка на ..БрlIке",i' ЕА/{. с ад1-1ес: обл. Стара Загора. обц, Гълъбовtl. г1l,

[-t,';lbбoBtl lI]выI града. в склад на .ц|)у)кес,I,вото li,rlll по N,lестоIIalхо)I(денI,Iе Hit с-ьответlIия llcx- зal

ltоii t о се въ,],rlага доставката по I(oHKpeTI]aTa обществепа порыJкit.

1.6. !р5,гII IIзI lcl(l} il! l lI я:

- [Itrчтtн нil п_tащане: /(о 45 дни след I,IздаваIIе на (lактура орпгtIнал. lIздадеlIа съг.r]alсIlо

ч'lL l]] от З/]l(С. лвl,стllанно подписан llprleNlo - предаватс,гJ пl]о,l]оl(о-Il ll c,]le]I пl]едставяне на

,K)li\ \IcIITIlTc. 11з}.lсI(уеN,lи съгласIIо чл.66, ал.4-7 от ЗОГI. при IIалI1III.,сто lIa скJIюrIеtl1.1 ,цоговоl]и с

Itо,цtIзIl b,lIIIITL.лrr. Срокът за плащане започва да тече от дататir l{a IlocJlciLttlo пре,цставеIIия

,lо I(},l\leH L



ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

2. ОБlЦIl ТЕХI{ИЧЕСI{И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТА НА CI{CTENIATA:

4

5

6

обособеrrа tlозIlцIiя лЪ l -
,rfiocтaBKa на M:lc.пtl".

Масло lvtoTopHo М 10D

Масло моторно М 16D

Macrto моторно М lбЕ

Масло п,tотоlэно МТ 16Р

NIасло ltомпресорно МVК- 1-

220

SAE з0
БДС 14362;БДС 9785

SAE 40

БДС 14З62;БДС 9785 40

SAE 40

БДС 14362;БДС 9785

SAE 40

БДС 14З62;БДС 9785

БДС 144'7; БДС 990l

БДС 5976: 1982/ Изшrенеr,rие 4:|992:.

БДС I4.170; БДС 780З

Бдс l5892

Масло турбинно ТП 32
DIN 5l5l5

7 Масло машинно AN l50 Бдс 529l
8 MaC_lo хидравJ]иLIно MI II_ 32

9 NIасlrо,гllансN,ltlсионно МНР З0

API GI--5

Мltсло t t,lallctllonпta,l oI) но-I(л Jcll Блс 1457]л
Обособена позrIцllя ЛЪ 2 -
,,Дос,l,авIсzr на гресlt"

l гt,Ес l(АJlциЕвА клАс з
Бдс

Бдс

|7(l;

]6;

ISo

ISo

Бдс

Бдс

|З7;

i;
2

it

ISc)

ISo

Бдс
901 8

Бд-
90l в

2 I,I)F-C JlI,i,гиЕвА I{лАс 3

lIсобхсlдl.тrtltтс I(олIItlествата сN.lа,]оtIни \la,i,eplIa,]Iи. няi\,Iа Iia](,,11 fil,.,1al оIIl]с/rtс.псIl]I с гоtIIIост.

[} с lleшlI(llt Kaul.lJI,I,a са посочен}t caNlo с]\lазочнLl-ге ]\laTL,]]l]aJllI. lсоито ll:tii-чс-сто са заявяваl]tI за

,iloc IaBI(a R ,1ll]j)I(ccTRoTO, Същата илtа ин(lорпtаr,ивен xapaк,lep lI lic пl]с,цстав,.tява ]Iт,_пIIо OlILlcalIllc

l{a I]cIIlIIilI lзI1,1lове l(l)eIIe)lt|ItI c.[cIlTII. ](оито щс бъдат въ,злаган1.I прLI KOll
t]llc] IIilc I Or]IItil I-a с]Iс,гс]\,|l,

IIOll1,1II(a. ()()яJ]сIIil

Изготвtlл:

('пtrtttt tl lt

P-l lltltt)t.t ' l loOO1l,t,,ltt,t;tttt 1lcltrltt
l'ttH.ltt, lttltt



З. ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВЛНЕ. 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 ДОП и в настоящата документация.Кандидатите попълват Единен Европеr:rскIr

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

З.1. Условия за включване.

За включване в ква,rификационната система могат да кандидатстват всички лица или
неперсонифицирани обединения, отговарящи на изискванията на възложителя за лично
състояние на кандидатите и на критетиите за подбор отнсящи се до технически и

професионални способности.
Кандидатите могат да подават зfuIвление за включване в системата за една, няколко или

всички обособени позиции от предмета на системата.
Заявлението за участие включва попълнен и подписан формуляр на ЕЕ.ЩОП и документrl

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

обществени поръчки ЛЕДОП/ се попълва за кандидата в съответствие с изискванията на ЗОГ1

и критериите за участие на Възложителя, а когато е приложимо ЕЕДОП се попълва за BceKIt 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. Квалификационнп изисквания
Условията, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на

тяхното квалифициране са посочени в обявлението и настоящата документация.
[окументите се представят и за 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 илtт

чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения,
3.3,1,2. Заинтересованите лица могат за целите на вписване в ква,тафикационна система

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

3.3.1.3. За кандидатите не трябва да са наJIице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОГL
Кандидат, за когото са налице основания по чл. 54, ал.1 от ЗОП, има право да представи
доказателства, в съответствие с чл.56, arr.l, T.l, 2 и 3 от ЗОП, че е предприел мерки, които
гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Тези мерки се описват в ЕЕfiОП,
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 всичкIi или



tlilcl о-], лоI(},NI ен гI1l,с. чрез Koll1o се .llOKa,]Ba rlн(DорN{ацията. посочеIIа R ЕЕДОl I. когато ToB2t с
необ\о,цIll\lо за законосъобразно,l,о гIрове)кдане [Ia процедурата.

]. j.1.4, Flc се дlоп)Iска пряко иJlи кocBeHo уtlас,гrlе в }IacToJllлa,],a clIc,IeIIa IIа дI]!,)I(ес,Iва,I,а.

I)cl ltсгрIil)ан!I в Iорисдикц!Iи с преdlерен ttиален данъчеII pe)I(иNI lI IIа свързаIllлте с тях лица.
l]KJllotltlTeлHo rI чрез гражданско друлtество,/консоl]ци),NI в косто ytIacTBa дружество-
IlсгIIс,гl]liр?rно в lор[IсдIiкция с преференltиа-пен ,цанъчен l]e)(lI]v. освеII IIpIJ Ilалtltlие IIа

lIзI(.п]очен!IrIlil по сi\,Iисъ,rlа на чл.4 от Закоttа за tIKoHo]\,l t,lчес I(l,i I,e ll (lинаllсовl,t I,e oгHotIIeHIJrI с

,цр) жсствil_ l]cI,tlc I]]Ill]aнIi в Iо[]ислиl(цип с пlэet]le;:lcttlllta,rleH,цанъчен l]e)I(IINI. с в ь1],]аtI1.I],е с,]ях
_ilIIIla II ге\llI]-гс дсйствlrтелни собсгвеницп.
|iil11,r111,,1аlttге IIl]сдставят деIijIарация по образец в док\/N,Iе Il],itц tI яl,,l,

j._], L5 I(аrl;tиrltlг. кой,ло Il|)едви)It.llа да изпо-rlзва по.ltllзIllзlIlI.l-IcJI]l. IIocotlBa п]]oLteI]Til ()I

обlrlата c,ltliiHocT на поръ(iката. ttoliTo rце възj]ох(lI. във всяItа KoIп{l]cTIIit п0])ыIl(it. RъзjlаI,аltlа tlI)сз

] lilc f()ri ItLа,га cIIcTеNIa,

_J._].2.'l'exll ll чесrсIr rr професlrоналнrl способllостII Hil ка н.rIIIда,[II,ге

З,З.2,1, ГIрез последltитс три годлtнлI. счигано от датата Ila подаваIlе IIа lаявлсIlllсто.
l(i]l1_1lIj(2t,Iat сJIе,\]]а ла е изпълнил договори за доставка lIa ti,]llejll]rl. l]ltetl г!I,IEl1.1 и.rlll cxo-ilH1.I с

IIl]сд\Iста Iia cIIcTeN,IaTa. както с,tlелва:

- Обособеrlа ttозиIlия Ns 1 ..,Щоставка на I,Iасла^ lIa обшtа стсllYtllос,г ttirii-irlaлlto 10 000 лв.

без ЛЛС,
^ Обособеtlа поз1.1цлtя Nq 2 л.fl,оставка на греси" lt;t обLt(lt стойttос г llltii-lllt;lKсl ]0 00() .пв.

без,ЩllС,
Въз,п cl-,tl л1,1е_п я г IIte IIpl{ei\Ia като "сходttи" IIа llpel1]\{e-l а tIa IIас,Iояща]а обособена по]tIцlIя

.rK]Cl-aBIia Iial чаlсТ }IJ'll.i Rсl.tЧк1.1 виДоВе сТоКи BKЛIOtlellIl В ПрсДNIсТа 1l:l ПоltrIl]rlяТа.
ПtlIt псl,цzrваllс IIа заяl]ленl.iе за \/частие съответств1lс с Kl]}ITcpIlя за по,rбо1l сL, леl(л:tl)1.1l]а в

сдtlllсtt ев1,1опейсI(и доI(уN,lент за общсотвеttll IIopыIl(rl (ЕЕДОГI),
IJ ltct-c,l се ]tредоставя съответ]Iата иlt(lорьtаllия. лlзtiсI(ваIiа от I},b]o)I(ll l,ellrI. I(aItl сс гlоII-I)"II]а

cllllc bl(a Ila lIзвършсIlI]те д(,)стаl]ки.
N4c r il.ц за ;1ока]ване IIa съответствIлсто - lla осIIованIIе ч]I.67 a,rl.5 от :]ОП I]ъв вl]l)зка с

ч;l (1.1 or, ЗОI [ въз_п tlll<lrl еJLIT мо)l(е jla llзиска от каtIдIIдатlI1е по всяl(о l]l]cNlc дar пl]с_]ставят сп}IсъI(
IIа ,]tOc laI]l(IITe. I(OIITO cal ll,]]el iTlI t]I I tl I1,IItI cxoJ(Hrl на lIpej(i\leIa tIa cIIcle]\l[lla с IIOcoLII]aIJe tla

c,rtliitltlcTltlc. .l(а,г}Iте lI пс],rlучателлIте. п}]идl]ужен с J{ol(al,]iII с.псl Bal зit llзt]b]]IJIcIItIlc -цос гa,lBl(tI.

I(()lilI() t(]Bil е llеобходлlп,tо за закоIlосъобразпо го IIроведане на проUед\il]атаr, В тозtt с_п),1|ай се

II]]с"lсIаI]я cIIlJc,LK }la lI,]пLлIlеIIите доставкIi- по прIr,т]о)кен образеltл з2с1,1IIо с доказа-гелства за
lI ]I] bl]ItleНII tсiloc Iавки.

З.З,2,2, I,Iнt]lор {ация за пl]оизводIIтелят на с,I0I(lI,ге. в c_rtt.lltй ч(, l(aH,lltIлLl,га не е

I]]]оII]во_цll-i,с.п ]lir cTo](llle - гой трябва да лре_lстitв}.i л()кalзaIтсJIсl,во. IIс с )IIT,,IIHol\l()I]leII
IIl)e_:lcгaI]IIIcjl Ila п]]оIiзводIIтс-!я за Tet)rITopll rt,t а Hir Р, Бъ,,tгарtiя,

_-l,2,],З CToItr.rTc да са ссрти(l }l Ltи |]аri !l оl, акрелllтLll]анI.LпtIца за I(огlтI]ол IJa i(а.Iество,г().

),.]K)clOl]el)яBatllli съt]тветствIIето и}I с пOсOчеltllтс clleltlt(ltrlcaшl,I}l lI]lи clal1,Itaptrt. ГIlltlttзво.rtttlеltяt
]Ia с IoI(tt-гe ,ца прI-1-пага системи за _управлеIlлIс Ila кitчсствого lSO 900l илI.i cI(BIlBit]lcIIrIIO.

ЗаllнIеllесtlваниIе,lIиlla доказват съоl веlствtIето си с tI]I.1cKBaIJI.1яla с IIl]ejlcгавяtlе }]а

cellTrtt[lllKaгtt- l]з]lадс[llI ol, aKpe,lltt гI.1l]aH1,1 _цtIL(а. за контрол на I(aLIec,lBo]o. ),] юс,Iовеl]я BaIIlrI

сьоlвсIсIв]lе,го на с,гоI(ll-ге със съотl]етните стrецифrlкацrтl.r илIi стандар-г1.I

Jll.tt(c. което ),.lас,гва в обеllинен1.1е иJItl е дало съгласI]с да бьле по.]:lи]пbllIItl,le]I IIа Jlpvl,

liilll,цl]дilт. не l,lo)Ite да по]lава caNloc гоя,lе,цно заяtsленл]е за ylIacTI]e, Свъ1lзаllll,ге jItILta Iie ;\Iога-г да

бl,.цltt са пl ос ltlятел rIII кzltiдилаl,лI в C,,1Hn Il с bIl la IIl]оIlед)]]а,

З,3.1lрr 1,1l ]lок),пt€ll,гIl, I(olITo каIIдIIдатът пl)едсIлвrI R заяв.iIсlIIIсто сII:

.]. j,l . Заяв..]сttrtе ,]2i уtIастие по прrlложеrl tlбразеtt.
] lzt tlcHtlBaгllte ч_п,47. ал,10 от ППЗОПл възложllтелят лопуска п]-)е,,]lстtlвяне на е,цн()

]аяв,пенI.1е ,]al \tlalcllle незавtlсtlN4о даллI капдlлдalтът yllaclBil зir e./llla. tIяко]l](о l.UIll всичl(rl
сrбсlсобсtttr позtlцлIlL l(анлидаr,i,т е jt_ц,ьжен да посочII в ЕЕДОll tI зalяRлсIIllето за yl]ilcl llc
обосtlбсttlt,гс llOзltI[}itI. за I(oLITo rIcKa да бъJlс B,(J,IOtleH I] cIlcTellaTa,



3,3.2, .Щокументи за доказване на предприетите мерки за надея(дност (коzаmо е
прtt,пожttмо).

3.З.З. fiокументите по чл.37, ал.4 от ППЗОП (коzаmо е прuлоэtсuмо),
3.3.4. .Щекларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на

поръчката (Kozcttпo е прапожtлttо),
З.3.5. .Щокументи за поетите от трети лица задължения, в случай, че участникът се

позовава на капацитета на трети лица,
3.3.6. .Щекларация във връзка с чл.l35, ал.5 от ЗОП.
3.3.7. Списък по чл,40, a,,I.1, т.З от ППЗОП - списък на други лица със статут, който ипл

позволява да влияят пряко върху дейностга на предприятието по начин, еквиваJIентен на този,
валиден за представляващите го лица, членовете на 1/правилните или надзорните органrl
(свобоdен mексm),

3,З.8. Опис на документите, съдържащи се в опаковката.

3.4. Периодично актуализиране на шнформацията
3,4, 1 . Кандидат, включен в квалификационната система, е длъжен всяка година да актуализира
информацията, предоставена при включването му в квалификационната система.
,Щопълнителните док},Nrенти се представят както следва:. За първата година - в срок до 1 месец, от момента на изтичане на една година от датата

на решението за включване в системата;
. За втората година в срок до 1 месец, от момента на изтичане на две години 0l.лl.ата lla

решението за включване в системата.
З.4.2. В случай, че кандидатът се позовава на капацитета на трети лици или използва
подизпълнтели, актуализирана информация се представя и за тях.
3.4.З. НеЗаВИСИМО ОТ Т.3.4.1, на самостоятелно основание кандидатите са длъжни да уведоNIяват
ПИСМеНО ВЪЗЛОЖителя за всички настъпили промени в заrвените от тях обстоятелства и данни
до 5 дни след настъпването им.
3.4,4, За актуализиране на информацията по т.3.4.1 ит.3.4.2, кандидатът представя ЕЕДОП,
3.4,5. Задъллtение за предаване на актуаJIизирана информация имат всички участници,
ВКЛЮЧеНИ В КС, беЗ ЗНаЧеНИе От датата на подаване на заrIвлението за участие, KaK,I,o и даJlи е
бил изпълнител по прецедура на база КС.

4. ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СИСТЕМАТА.

възложителят има право да изключи кандидат от квалификационна,r,а система при
наличие на едно от следните обстояrелства:
4.1 , Кандидат, поканен да представи оферта за участие в настоящата система, не е подал oc|epTIr
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 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 възложителя, O,rHocHo лично
състояние и критерии за подбор.
4.6, КаНДИДаТ, ВКЛЮЧен в системата, не е актуализирал информацията прелос,t,авена прLI
включването му, по смисъла на т.3.4. З. от настоящата документация.
4.7. КаНДИДаТ, включен в системата, не е представил документи в изпълнение на т.З.4.1 и 3,4.2
от настоящата документация.
4,8, ВЪЗлоrкителят прекратява участието / изключва от ква,rификационната система! участницIi
КОитО не отговарят на актуализираните критерии и правила за подбор, когато такива са обявени,
след укaвания от Възложителя 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,
Възложителят с Решение изключва кандидата от ква,,lификационната 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, саIитано 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 Moxte да подаде отново заявление за

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

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

отново заjIвление за включване веднага след актуализация на информацията или представяне на

изискуемите документи.

В изпълнение на чл.67, a:r.6 от ЗОП, участникът определен за изпълнител на поръчка,
възложена чрез настоящата система, преди сключване на договор за обществена поръчка
представя на Възложителя актуаJIни документи! удостоверяващи липсата на основаIIия 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 МАСЛА И ГРЕСИ" - реф.Л! КС 09l20l7 r.

ДО: "БРИКЕЛ" ЕАД - гр. Гълъбово
ОТ: ................... гр,.,.................

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да бъдем включени в обявената от Вас квалификационна система
/н cttt-lt е tt о в cl н tt е /

.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 уведоп,Iяване за

разяснения към системата, а именно - всички разяснения на възложителя ще бъдат

публикувани в профила на купувача.

Като неразделна част от настоящото Заявление, прилагаме следните документи:
. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),
. ,Щокументи за доказване на предприетите мерки за надеждност (коzапо е пpt tltoltcLt.lto)
. ,Щокументите по чл.37, ал.4 от ППЗОП (коzаmо е прч,пожu,ltо),. !екларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката

(коzаlп о е прuло эtс,ttлl о ).. !окументи за поетите от трети лица задължения, в случай, че участникът се позовава на
капацитета на трети лица.

. ,Щекларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.З, т,8 от Закона за икономическите и

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

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.
. Списък по чл.40, ал. l , т.З от ППЗОП - списък на други лица със статут. който им позволява

да влияят пряко върху дейностrа на предприятието по начин, еквив&.lентен на този, валиден
за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорЕите органи свобоdеtt
mексm. ,Щекларация по чл.lЗ5, ал.5 от ЗОП. ,Щекларация по чл,6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

. Опис на документите, съдържащи се в опаковката.

!ата:

Подпис:

(ulle u фал,tuлuя)



Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия
ОРГаН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТе:ЛЯ

Прч tllлоцеlурumе зо възiцlz{urе но обuрсmвенч поръqкu, за коапtо в Офпtqututеtt llеспlпчл; llll

ulеltmurьuцuрпна.

ИDе н п uф u цuр пн е н о възл oJK u mеля Оmzовор:

Име: ,,Брикел" ЕАД t]
Зtt коя обtцесmвена поръчкu се оmнася? OmzoBop:

Название или кратко описание на поръчката:

.,Доставка на масла и греси"

t]

Референтен номер на досието, определен

от възлагащия орган или възложителя (a/ко

е прttложttuо): реф. j\Ъ КС 09/2017

t]

Част II: Информацпя за пкономпческия оператор

А: Информация за пкономическ я оператор

Иdенпшltttкаtquя: Опtzовор:

t]Име:



Идентификационен номер по ,ЩflС, ако е

приложимо:

Ако не е приложимо, моля посочете друг
национ:lлен идентификационен номер, ако е

необходимо и приложимо

t]
t]

Пощенски адрес: i ]

Лице или лица за контакт:

Телефон:

Ел. поща:

Интернет адрес (уеб адрес) (.7ко е

прttло:лtсuлlо),.

t,, .]

t]
t]
t]

Обtцп uнформацuя: Опtzовор:

Икономическият оператор микро-, маJIко или

средно предприятие ли е?
[] Ща [] Не

само в слччай че поръчката е запазена:
икономическият оператор защитено

предприятие ли е или социilлно предприятие,

или ще осигури изпълнението на поръчката в

контекста на програми за създаване на

защитени работни места?

Ако 
',да", 

какъв е съответният процент

рабоtниuи с уврея(дания или в неравностойно

поло>tсение?

Ако се изисква, моля, посочете въпросните

[] Да [] Не

t]

t]служители към коя категория илl,t категории

работници с )вреждания или в неравносrойяо

полоr(ение принадлежат,

Ако е приложимо, посочете дilли
икономическият оператор е регистриран в

официалния списък на одобрените

икономически оператори или дuI.и има

еквивалентен сертификат (напр. съгласно

национална квалификационна система
(система за предварително класиране)?

[] ,Ща [] Не [] Не се прилага

Ако,,да":

Моля. отговопете на въпDосите в

останалпте части от този раздел, ]rаздел БJ.

а)[ ]

когато е целесъобDазно. раздел В от тази
част. попълнете част y. когато е

пDиложимо. и пDи всички слччаи
попълнете и подпишеl е част vI.

а) Моля посочете наименованието на списъка



или сертификата и съответния регистрационен
или сертификационен номер, ако е

приложимо:
б) Дко серпtttфuкаlllъпT за pezllclllpalluяllla лlлu

:за серпlttфлtцuранеlllо е }lulllчен в е-пекIllронен

формапt, моля, п ocoч еmе :

в) Моля, посочете препратки към

документите, от които става ясно на какво се

основава регистрацията или сертифицирането

н, ако е приложимо, класификацията в

официалния списъкj

г) Регистрацията или сертифицирането

обхваща ли всички задължителни критерии за

подбор?
Ако,rне":
В допълц9ние моля. попълнете липсващата

б) (уеб аdрес, opzalt uлu слуэtсба, uзDаваttltt

dокуменпlа, lllочно позовавоне на doKy-,vtettпtct).

t... ]t . .]t ]t,,. ,,]
в)[, . ]

г) [] Ща [] Не

д) [] Да [] Не

(уеб adpec, opzaH ttлtt службсt, чзdавспtltt

dокуменпtа, ll1очtlо позоваваltе на DoKyitteltпrct)

t ]t ]t ]t ]

инфоrrмация в част IV, раздели А. Б, В или
г споrrед слччая САмо пко mова се uзuсква
съzлпспо съоmвепlноtпо обявленuе uл u

lo ку,uен m о цuяпtа з о об uрсmве наmа поръчка :

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

социirлноосигурителни вноски и данъци или

информация, която ще позволи на възлагащия

орган или възложителя да получи

удостоверението чрез пряк безплатен достъп

до национална база данни във всяка държава
членка?

Ако cъotltBetltHtпtte doKylиetttlttt са на

рсlзllолоэtенuе в eJletlllpoчeH rPoplvanl, мо,пя,

lloc оче пlе,

Форма на учасtпuе: OmzoBop:

Икономическият оператор участва ли в
процедура,t а за възлагане на обшес гвена

поръчка заедно с други икономически
оператори?

[] Да [] Не

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

оператор в групата (ръководител на групата,

отговорник за конкреT ни задачи,.,):

б) моля, посочете другите икономически
оператори, които участват заедно в

проuедура га за възлагане на обществена

поръчка:

в) когато е приложимо, посочете името на

а): I

б): I

в): I

]

]



участващата група:

Обособенlt позttцtttt Оtпzовор:

I(огато е приложимо, означение lta

обособената/ите позиция/и, за които
икономическият оператор желае да направи

оферта:

t]

Б: Информация за представптелите на икономическпя оператор

dct

11a

Преiсmав пtпелсtпво, ако tшlo mакuвt: Оtпzовор:

пълното име

заедно с датата и мястото на рiDкдане, ако е

необходимо:

t ];t]

,Щлыкност/,Щействащ в качеството си на: t]
Пощенски адрес: t]
Телефон: t]
Ел. поща: t]
Ако е необходимо, моля да предоставите

подробна информация за представителството

(форми, обхват, цел,,.):

t]

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

Изttолзвпне на чуаrd копацumеm: Оmzовор:

Икономическият оператор ще използва ли

капацитета на други субекти, за да изпълни

критериите за подбор, посочени в част fV, и

критериите и правилата (ако има такива),

посочени в част V по-долу?

[]Да []Не



Г: Информация за подпзпълнители, чийто капацитет икономическият оператор ддд!д да пзползв1l

?аlluзаlluя:

възлаzане нu поdлtзпълнцпrcл u: Опlzовор:

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

от поръчката?

[]Да []Не Ако да и доколкото е Irзвестно,

МОЛЯ, ПРИЛОЖ€jТе СПИСЪК На ПРеДЛаГаНИТе

подизпълнители:

t]

Основанuя, свързанrl с накозаmелнu прасъdu
съ?ласно на.уюнолнtttпе розпореdбu за
прuлоzане но основонuяmо, llосоченu в

член 57, плраzроф 1 оm rЩuрекmuваtпо:

Опtzовор:

Издадена ли е по отношение на

нкономическпя оператор или на лице, което

е член на неговия административен,

управителен или надзорен орган или което

има правомощия да го представлява, да взема

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

връзка с едно от изброените по-горе

основания. кояlо е произнесена най-мноt о

преди пет години, или съгласно която

продължава да се прилага период на

изключване, пряко определен в присъдата?

[] .Ща [] Не

Ако съоtltве tllH ttttte doKyitt eltлttt cct tt ct

р cr зп о л о ж, е н Ll е в е Jl е Kl lt р он е ll Qюр:v сп п,,lt o.tt lt,

пocoLlellle: (уеб аdрес, opzaH tt:ttt сltу.нс,ба,

ttзOаваt ц u DoKylvt elllll а, l11 oLlllo 11 оз ова вп ! е l l а
DoKyMeHllta):

t ]t ]t ]t ]

в Dоttълtrcttuе къ:lt



Ако ,,да", моля посочете:

а) дата на присъдата, посочете за коя от точки

l - б се отнася и основанието(ята) за нея;

б) посочете лицето, което е осъдено [ ];

в) доколкото е пряко указано в прпсъдата:

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

б)t, ]

в) лродължителността на срока на изключване

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

Ако cъoltlBetltHltllle doxylteHtlltt са на

разllоlоженл!е в е-пекпlронен форltспtl, .lttl.,tя,

llocolleпe: (уеб ctdpec, ореан tt.uu с.ауэrба,

uзdавсttцtt doKy,lleHllla, l1lочно позоваване l!a

doKylleHпtct): t ,,, ]t . ]t ]t ]

В случай на присъда, икономическият

оператор взел ли е мерки, с които да дока)ке

своята надеждност въпреки наличието на

съответните основания за изк.rlючване

(,,реабилитиране по своя инициатива")?

[] Ща [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприе,tите мерки: t ]

Б: Основаншя, свързани с плащапето на данъци или соцпалнооепryрптелни BHocK!r

Плаulане но dанъa|u uJru

со цrlм ноос llzyp аmел н u в lloc ku :

Оmzовор:

Икономическият оператор изпълнил ли е

всички свои задъJIжения, свързани с

плащането на данъци пли
социалнооспгурителни вноски, както в

страната, в която той е установен, така и в

дър)кавата членка на възлагащия орган или

възло)кителя, ако е различна от страната на

установяване'/

[] Да [] Не

.Щанъци Социалноосшryрптелни
вноски



а)[. ]

б) t... ]

Bl) [] !а [] Не

, t]Даt]
.I]

Не

]

в2)[ ]

г) [] Да [] Не
Ако ,,да", пtоля,

опишете подробно:

t]

а) t... ,,,]б) t.,,. , ,]

BI) [] Ща [] Не

. [] Да[]Не

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

t

в2)[ ]

г) [] Ща [] Не

Ако ,,да", моля,

опишете подробно:

t]
Ако съоплвеmнuпrc dоьуменпш по olllHouleHue

llcl пJlаIцанеtпо lla dанъtlu ttлtt

соL|llолllоосu?урLпllелнLl вноскu е на

разпо.ltоэке че в елекпlронен Qtорлtспп, .uо.пя,

посочепlе;

(уеб alpec, opeаH tt.чtt сltуэюба, uзDаваttltt

doKylvteHtп a, ll1 o|lн o п оз овавалtе н а doKy-l t eH l n a ) :

t ]t ]t ]t ]

В: Основания, свързани с несъстоятеJIност, конфликти на интереси или професионаляо
нарушенпе

Информа цлtл оmнос н о евенmуul но
несьсmояmелносtп, Kott фл uкm н а uнfпересu
uл u про фес uо нпlно нарулuе н ае

OmzoBop:

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



Ако ,,да", иh:ономическият оператор взел ли

е мерки, с ксито да докаже своята
надеждност Rъпреки н{ulичието на

основанието за изкJIючване (,,реабилитиране

по своя иниriиатива")?

[] !а [] Не

Ако да", моля опишете предприетите меl]ки:

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) споразуменпе с кредиторите, или

г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от

сходна процедура съгласно национilлни,tе

законови и подзаконови актове, или

д) неговите активи се администрират от

ликвидатор или от съда, или

е) стопанската му дейност е прекратена?

Ако ,,да":

. Моля представете подробности:

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

Ако съопtвепtнtttltе doKylteHtlttt са на

раэl1 о.q ож e+Lle в еле KпlpoLl е н фop,l.tctttt, ;tl о.пя,

11осочепlе;

[] Ща [] Не

t]
t]

(уеб аdрес, oiэeaH ttлtt слуэrба, ttзёсtвсtttltt

d oKyitl енпlа, lll оч но ll оэ овава не н а
dокумеltпlа): t ]t ]t ]t ]

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

[] Ща [] Не,

t]
Ако,,да", икономическият оператор

предприел ли е мерки за реабилитиране по

своя инициатива? [] !а [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите

мерки: [....,,]

Икономическият оператор скJIючил ли е

споразумения с други икономически
оператори, насочени към нарушаване на

конкуренцията?

[] Ща [] Не

t]



Ако r,да", икономическият оператор

предприел ли е мерки за реабилитиране по

своя инициатива? [] Ща [] I-Ie

Ако ,,да", моля опишете предприетите

мерки: [,,, .,,l

Икономическият оператор има ли информация

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

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

[] !а [] Не

t,,]

Икономическпят оператор или свързано с

него предприятие, предоставял ли е

консултантски услуги на възлагащия орган

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

възлагане на обществена поръчка?

Ако ,,да", моля, опишете подробно:

[] Ща [] Не

t]

Случвало ли се е в миналото договор за

обществена поръчка, договор за поръчка с

възложител или договор за концесия на

иконоvическия операгор да е бил прелсрочно
прекратен или да са му били налагани

обезщетения или други подобни санкции във

връзка с такава поръчка в мина,rото?

Ако ,,да", моля, опишете подробно:

[] !а [] Не

t]
Ако,,да", икономическиятоператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по

своя инициа,Iива? [] Да [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите

мерки: [,,,,,,]

Може ли икономическият оператор да
потвърди, че:

а) не е виновен за подаване на невернrr данни
при предоставянето на информацията,

необходима за проверката за липса на

основания за изкJIючване или за изпълнението

на критериите за подбор;

б) не е укрил такава информация;

в) MorKe без забавяне да предостави

придружаващите документи, изисквани от

възлагащия орган или възложителя; и

г) не се е опитаJI 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

[] !а [] Не



процедурата за възлагане на обществена
лоръчка. или да предосlави поради небрежнос,l

подвеждаща информация, която може да окаже

съществено влияние върху решенията по

отношение на изключването, подбора или

възлагането?

Г:.Щруги основанпя за изключване, която може да бъдат предвидени в наццоналното
законодателство на възлагащия орган или възлоrкителя на държава членка

Спецuфuчttu ноt|лtолtолн ll основпнttя зп

,lзкпюцвоне

OtпzoBop:

Прилагат ли се специфичните нацпонални
основания за изключване, кои,tо са посочени

в съответното обявление или в

документацията за обществената поръчка?

Ако doKy_,t teH t ttatllяllla, лlзлlсквалtа в

съоlllвеlllн ol11o обяв-,lенltе ttлlt в

оUкч | leH !llalIllяпla ta поръl!коlltа са dоспtъttнtt

по елекll1ронен пъll1, .|,lоJlя, посочеlпе;

t...] t] Ща t] Не

Qlеб аDрес, opzatt ttлtt с-чуэrба, ttзdавсtttltt

DoKyll енпtа, lllo|lHo позоваване па doKv.lt euttltl),,

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

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

tr,lерки за реабилитиране по своя инициатива?
Ако,,да", Nlоля опишете предприетите мерки:

[] Да [] Не

t]

Оmносно крцперuumе зо

операlпор заявяво, че

Част IV: Критерпп за подбор

поlбор (разdел uлuразdелu А-Г опl наспtоялцапttt часпt)

: Общо указание за вспчки крите;rип за подбор

о й в разiеl опt

CllctзBtttte на всttчкч лlзллскв нtl крumерual з0
поdбор

Опtzовор:

Той отговаря на изискваните критерии за

подбор:
[] Ща [] Не

А: Годност



Гоо осrп Опtеовор:

1) Той е вписан в съответния
професионалея или търговски регистър в

държавата членка, в която е установен:
А к о съ о llt в е ttlH ttttt е d о Ky,l,t е l t пttt с а tt а

разполоэlсенLlе в елекmронен rРормспп, .ttо;tя,

посо|lеlllе:

t,.. ]

Qtеб adpec, opzaH ttлtl слуэtсба, ttзdаваttltt

0окум ен tп а, п1 ot! ll о п озоваван е на doKyltt et t ш ct),,

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

2) При поръчки за услуги:
Необходипло ли е специално разрешение или
lIленство в определена организация, за да

MoI(e икономическият оператор да изпълни

съответната услуга в държавата на

установяване?

Ако cъotltBettlttttttte DoKy,lteHпltt са на

рOзllо-цоэлсел!Llе в e,|leKlllpoHeH rlюр.ъlапt,,lvtоlя,

посоllепlе;

[] !а [] Не

Ако да, моля посочете какво и даJlи
икономическият оператор го притеяtава: [... ]

[] fla [] Не

(уеб аdрес, opzаH tt.lttt сltуэюба, uзdаrлоultt

loKy;tt el t пtсt, пlоLlл!о позовавалt е на doKlt.l t elttttcl),,

t..]t ]t..]t.]
Б: пкономпческо и фшнансово състояние

Икоttомtл,tеско tl tllltHoHcoBo съсmоянuе Оmzовор:

година: [...,,, ] оборот:[....., ] [,,. jвалута

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

(брой години, среден оборот):

[......],[......][...]валута

(уеб adpec, opectH uлtt сltуэtба, LlзОаваI|лt

dоку_ъtенtltа, l1lottчo позоваване на doKy:tteHпtct).

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

обявление или в документацията за поръчката,

е както следва:

tllцлп
1б) Неговият среден годишен оборот за броя

години, изискванп в съответното обявленше

или в документацията за поръчката, е

както следва():
Ако cъolttBeпtrlttttte doKyMetttltu са на

разполоJrcе Ltе в e_|leкпlронен фopittcull, lчtо,пя,

посo|lеllle;

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:

tl/tb,t tt

2б) Неговият среден годишен оборот в

областта и за броя годшни, Ilзисквани в

съответното обявленпе илш

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

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

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

(брой години, среден оборот)

[,,,...],[,,,.,,][,,,]валута



документацията за поръчката, е както
следва:

Ако съопtвеtttttttпlе Dокулlенпltt са на

рсlзllо.по)!сенue в елеKlllpoHеll фор-,ttctпt, lntоля,

посочеll1е:

(уеб аdрес, optaH ltлtt слуэrcба, чзlавспtltt

d окулl ен лt ct, I11 очн о |1 озов аван е но
dоку-,ttенtпаtlttяпlа) t ]t ]t ]t ]

З) В случай че липсва информация относно

оборота (общия или конкретния) за целия
изискуем период, моля, посочете датата, на

която икономическият оператор е учреден или

е започнал дейносl-га си:

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

обявление, или в документацията за

обществената поръчка, икономическият
оператор заявява. че реалната им стойносl е.

както следва:

Ако съоtltвепtнлttttе doKyMeHttlu са на

разпо-поэлсел!uе в елекll1ронен форлtапl, .lчtоля,

посоllепlе;

(посочване на изискваното съотношение -
съотношение между х и у - и стойността):

t ],t ]

(уеб аDрес, opzaH ч-пtt слуэtсба, uзdаваttltt

DoKy;tt енtпа, l1lочно позоваване н а doKy.ll енпtа),.

t, ]t ]t ]t ]

5) Застрахователната сума по неговата

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

Ако cъottlBetttHatttct uнфорл,tацлtя е tta

раэполоэюеr!L!е в е-пекпlронен форлlаm, мо;tя,

11осочепlе.

[,,,...],[,,.,,,][,,,]вмута

(уеб adpec, opzaH члtt слуэtсба, ttзdаваttltt

d o Kylt t eHtп ct, ltl oL! н о п озов аван е н а ё oKy.,t t е н пt сt ),

t,, ,]t, ]t, ]t ]

6) Що се отнася до другите икономически
или финансови Ilзпскваяпя, ако има
такива, които може да са посочени в

съответното обявление или в документацията
за обществената поръчкаl икономическият

оператор заявява, че:

Ако съоtlt ве tllHattla dоку*tенпtаtluя, кояtttо

lloJ0e оа е бu.ца посо|lена в съопlвеllп!ошо

обяв-пелtttе ttлч в dокуlttенttlацuяпла за
обtцесtltвенаtllа поръчка, е dоспlъпна по

е ле Klllp он е н пъпl, моля, п ос оч е llle ;

t]

Qtеб adpec, opzaH ttллt слуэtсба, uзdавсtч|ч

DoKyll енm а, пl oLlH о 11озоваван е на

dоьулlенпlаtluяпlа): t , ]t. ]t . ]t, ,,]

В: Технически п професионални способности

поdбор

Техн uческtl,t llpo(Pecrloчtulllll способносlплl OtпzoBop:

la)

През референтния период икономическият

Брой години (този период е определен в

обявлението или документацията за

обществената поръчка): [,,,,,.]

t ]



оператор е извършил следните строителнп

дейности от конкретнхя вид:

Дко съоttлвеlltнtttп е d oKylt t eHпttt otllH ocl t o

ообропtо l!-lпълненllе tt резу.ltпапt опt нuй-

важнLllпе спlроtlпtелнtt рабоmu са на

разllолоJlсенлIе в eJleKпlpollell форчсtlll, моля,

посочеl11е:

Строителни работи: [,.,... ]

(уеб adpec, opzaH tt-пu служба, чзdсtвсtttltt

dокуменпtа, ll1очл!о 11озовслване на DoKy,tt ettпtct) :

t ]t ]t ]t ]

l б) СаЙо за Обц4есrпвеiч порълlкu за

dоспшвкu u'бiблцеспвенч поръчца зп !сл!zu,.
През референтния период икономическият

оператор е извършил следните основни

доставкlI rIли е предоставил следнпте
основнII услуги от посочения вид: При
изготвяне на списъка, Nlоля, посочете сумите,

датите и полуtlателите, независимо даJIи са

публични или час,tни субекти:

Брой години (този период е определен в

обявлението или документацията за

обществената поръчка): [... ,,. ]

о п исание Суми !ати полччатели

2) Той може да използва следните технически
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 строителс,гвото:

3) Той използва следните технически
съоръжения и мерки за гарантиране на
качество, а съоръженпятд за проучване и
изследване са както следва:

t ]

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в

състояние да прилага следните системи за

управление и за проследяване на веригата
на доставка:

t ]

5) Зо коlttплексttu сtпокu ,lлtl !слу2u лlлal, l1o

,lзкIючеtluе, зо сmокu ,L|lu услуzu, ко,lпrо сп
със спецutшно преDнпзначен uе:

Икономическият оператор ще позволи ли
извършването на проверки на неговия

производствен или технически капацитет и,

когато е необходимо, на средствата за

проучване и изследване, с които разполага,
както и на мерките за контрол па
качеството?

[] Ща [] Не

6) Слелната образователна п професионална
квалифпкацпя се притежава от:

а) доставчика на услуга или самия изпълнител,

tt/ttл tt (в заьисимост от изискванията,

посочени в обявлението, или в

а)[

]

]

t

t



документацията за обществената поръчка)

б) неговия ръководен състав:
б)t ]

7) При изпълнение на поръчката

икономическият оператор ще мохtе да

приложи следните меркя за управление на

околната среда:

t ]

8) Средната годпшна чIrсленост на състава
на икономическия оператор и броя г на

ръководния персонilл 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 ,,,1,t , ]

9) Следните uнструментп, съоръжения илп

технпческо оборудване ще бъдат на негово

разположение за изпълнение на договора:

t ]

l 0) Икономическият оператор възнамерява
евентуално да възложп на подизпълннтел
изпълнението на следната част (процентно
пзражение) от поръчката:

t ]

] l)
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 оператор

декJIарира, че ще осигури изискваните
сертификати за автентичност.

Дко съоtltвеtttнullrc doKylvteHпtu са на

разllо,поэlсенлlе в елекlllронен формаm, моля,

посочеlllе,,

[. .] t] Ща [] Iie

[] Да[] Не

Qtеб аdрес, ор;ан ttлu слуэr,ба, uзdсtваttltt

doKyMeHltta, ll1o|lчo позоваване на doKy-lttett llta),,

t ]t ]t ]t ]

12)

Икономическият оператор може ли да
представи изискваните сертифпкати,
изготвени от официа,rно признати

институции илп агенции по контрол на
качеството, доказващи съответствието на

продуктите, които могат да бъдат ясно

идентифицирани чрез позоваване на

техниqески спецификации или стандарти,

посочени в обявлението или в документацията
за поръчката?

Ако ,rне", моля, обяснете защо и посочете

[] Да [] Не

t]



какви др)l и оказа]елства могатда бьда,l lпредставени 
l

Ако cъolltBettlHtпlte Dоьулlенпttt са на

разllо.поJlсеtlllе в e]leоlltpollell форltсtпt, -лtо,lя, | 
(уеб adpec, opzaH lt-пu слуэrбсt, uзёаваtцu

посо.rепrc: | Ооку-rtенпtа, lпочно llозовавalне Hct dоку.ченпrt),

t ]t ]t ]t ]

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

со бuлtt l!зuckollll orrl

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

uяпl OPZOH lL|lll

Спtанdарtпu зtl осrlzуряване на качесmвоmо al

сm ан dарtпu за еколоz uчttо у пр авл е н uе

OtпzoBop:

Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от
независими органи и доказващи, че

икономическият оператор отговаря на

стандартите за осиryряване на качеството,
включително тези за достъпност за хора с

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

какви други доказателства относно схемата за

гарантиране на качеството могат да бъдат

лредставени:

Ако cъottlBelltttttltle doKylteHttttt са на

р а з 1,1 о,п о эlс е н t t е в е-п е кпlр о tl е н ф орм ct пt, м о,пя,

посо|lеll1е;

[] !а [] Не

]

(уеб аdрес, opzaH tt-пtt с.пуэлсба, ttзDаваttltt

doKylleHtlla, tllочно позоваване на )tlKylt ен lllct) ,

t,,,,]t ,]t, ]t ,1

Икономическият оператор ще може ли да

представи сертификати, изготвени от

независими органи, доказващи, че

икономическият оператор отговаря на

задължителните стандарти или спстеми за

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

какви други доказателства относно

стандартпте или спстемите за екологично

управленпе могат да бъдат представени:

Ако cъotltBetllHttttte doKylteHпttt са на

р сlз 11 ол о э{: е н Ll е в е-п е кп1 р о tt е н ф oplt апt,,lt оля,

пoco|lellle,,

[] Да [] Не

(уеб аdрес, oplatt ttлtt служба, uзdаваttlч

d оку-u ен пlа, lп о.rн о п озоваван е н а doKy:tt eH пt а) :

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



Икономическият оператор декларира, че:

Нtt,лtttпявпне нп броя Опzовор:

той пзпълнява целите и

недискриминационните критерии или

правила, които трябва да бъдат приложени, за

да се ограничи броят на кандидатите по

следния начин:

В случай, че се изискват някои сертификати

или други форми на документални

доказателства, моля, посочете за всеки от тях,

дzлJlи икономическият оператор разполага с

изисквани,ге докумен,Iи;
Ако ltякоtt оm пезtt серпtuфttксutltt ttлtt фор,чtt
нct doky;tteHtltалltu dокаэаtltелсtltва са на

разполоJlсенLlе в elteKlltpollell фор:llапt, мо-пя,

llосочеlпе за всuчк,l оп1 пlях -,

t]

t... ] t] !а t] Не

Qлеб аdрес, opzaH uлu служба, uэOсtвслtltt

doKy-Mettttta, l?1очно позоваване но

doKyl,tetttttatyttяпta), t . ]t . .]t ]t ]

Част VI: Заключителни полоя(енпя

,ЩолупоDпttсанuяп OeKпctpupТ че uнформалluяttlо, l1oco|lella в ,tacllttt II - V по-zоре, е вярна lt пlо|!лlа, ll чс е

преdспtавенсt с ясltопtо рсtзбttраttе на пoc.qedctttBtяtltct прtt ttреdсtttавяне Hct HeBepHu daHHtt.

,Що.пупоdпttсанttяп офttцttа.,tно deK,tctpttpa, че е в съсltlояlll!е прu lloucnчaHe u без забава dct пlлеОспшrлt

указаllLlпlе серпlttфttкаttttt u ёруеtt фор-utt на DotglMeHпrctпHu dоказсtll?елсll1ва, ocBell в cлyчcllll11e, ко?{lпlо,

ct) възлаzаttlttяпl op?al! tullt възлоJлсullлеляll1 ltоже Da получч прudружаваIlllllllе boty-,tteHпttt Llрез прrlк

Dtлспtъп dо съопlвеll1л!аll1а Haт,1uoHaпHa база daHHtt във всяка dържава |lлелtка, Korllllo е Оос1llъt1lltl

б е зtt л а t tt t t о,, tt.ц tt

б) счлоltсtно опt 18 oKпto:ttBptt 20]8 z, наit-късно, въз-паzаlt|uяlll ор?ан lt-|lll въз-поJк,LtlllеJlяlll Be|le llplпlleJrцlBtl

с ъ о пt в е ttt н аm о ё о \у j|l е L t lп al| Lя,

,ЩолупоOtluсанuяпl daBa офuцttа_ltно съ?ласлlе [tloco,teпle възла?аl|лlя ореан LtлLl въз-lrоJюlпllеlя съ?lас ()

часm I, разdел А] dа получtt dоспtъl? dо OoKyMeHпlLпlte, поdкрепяtцtt uнфор:ttсttluяпtсL кояtttо е tlpedoctttctBettct

в [пслсочелtе съоll1веll1наll10 .l0спl, разОех/ ltto.tKa/u] ol1l llасtllояtt|Llя EdttHeH eBpotteйcKu loKyltettпt ,stt

обtцеспlвеtttt поръчкu за L|елulпе на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко

описание, препратка към публикацията ь Офчцttсtпен BectltttttK Hct Европейскtп съюз, референтен lloMep)].

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



ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП

Освен информацията, която участниците са длъжни да декларират и представят в

ЕЕДОП, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП, те следва да имат предвид и следните общи

указания:

1, В Част II: Информация за икономическия оператор, участниците попълват част А.
Кореспонденцията между възложителя и учаотника ще се осъществява на пощенски

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

върху плика и данните в ЕЕ.ЩОП, за вярно се приема посоченото в ЕВДОП.

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

участниците вписват в поле ,,Представителство, ако има такива" лицата по чл.40, ал.1 T.l,
т.2 и т.3 от ППЗОП (лицата, които представляват участника; лицата, които са членове на

управителни и надзорни органи на участника; други лица със статут. който им позволява да
влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквиваJIентен на този, вчtлиден за

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

З. В Част II раздел В: ,,Информация относно използването на капацитета на други
субекти", участниците вписват в полето дали ще използват или не капацитета на други субектtt

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

чл.66 от ЗоП.

В случай, че икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнI]тел

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

попълва процентно изражение на вьзложения обем.

4. Специфични национални основания за изключване:

4.1 . Осълtдания за престъпления по чл. 1 94-208 , чл,213а-217 , чл.219-252 и чл.254а-260 НК.

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

процедурата.

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

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица,

включително и чрез гражданско друrкество/консорциум в което участва дружество,

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

изключенията по смисъла на чл.3 и чл. 5, т.З от ЗИФО!РЮПДРКЛТДС.

Участниците декларират обстоятелствата относно наличието или липсата lta специфlrчни

национаitни основания за отстраняване в Част III, буква Г от ЕЕflОП

В случай, че се прилага някое специфично национfuтно основание за изключване

участникът декларира в Част III, буква Г от ЕЕДОП (следващия ред) предприел ли е мерки за

реабилитиране по своя инициатива.

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

5. Когато е нzlлице необходимост от защита на личните данни или при различие в

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



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

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

консултации Еа 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 отстранява от процедурата ако не може да

докаже, че участието му в процедурата не води до нарушаване на принципа за

равнопоставеност.

7. ЕЕДОП се подписва от лицата по чл.40, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ППЗОП, включително

с посочване на имената и в какво качество по смисъла на чл.40, м.1 от ППЗоП е положен.



Оброзец ! ! !

ДЕ К ЛА РА ЦИЯ

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

(посочепе HalLMeloBaHllemo на сuсmемаmа u референmен Ho-rtep)

fiЕКЛАРИРАМ:

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

на кандидата

(посочеtпе KaHdudama, Hct коittпо сmе поOtlзпълttumе.п)

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

на процедурата, одобрена от възложителя.

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

се явим като участник в горепосочената обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл, 3 l3 от Наказателния кодекс за посочване на невернLi

данни.

,Щата:

Подпис:

(ulle u фсtulпttя)

!олуподписаният/ата



Оброзец ! ! !

дЕклАрАци.1I
за отсъствие на обстоятелствата по чл, З и чл. 5, т. ] от Закона за икономическите и

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчеll

режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици във връзка с yalacT}te в

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

....., реф. .........

.Щекларатор Попъlваm се mpLlmi:,- Ll-ue+cl Ll d,пъ;tсносtll

Наименование на участника

Наименование на съдружника в

обединението

попълвсl се са.uо ако учасmнLж е обеDuненttе, коепlо lle е

юрttOuческо лtttlе

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен участник:
1. Е/Не е дружество (вяlэноmо се поDчерmав4,,|, регистрирано в Iорисдикции с

преференциа:lен данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциуN,1, в

което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режиNI.
2. ElHe е свързано лице (вярноtпо се поdчерц!цg) с дружество, регистрирано в

юрисдикции с преференчиален данъчен режим, включително и чрез гражданско

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

преференциален данъчен режим
3. ПредставляваlIото от l\le}{ лруп(ество попада в IIзклI()чеIIIIето нir.lл..{.,т.

ot, Зat<clt-tit за lJlto1]olvlиlIecKtlTe tl r!инансоt]ljте оlноlllеlJия с Jlpyrliec 1,l]lt,гal. l)eI,ilcl,|]1IpillllI lj

lol]llc.]lиKIl1,1}l с i l ре(lеlэе н tlи алеrI JlaHыIеH режl-{]\1! свързаI{1.I,ге с TrIx Jll.llla и TexltIil,e ]leiictlltttcltlttt
собс,I Bet lll tlrt.

jфglц!$!!_7'чз1! пlо.!л;{l се llопl,lвtl, .llio Op),)l(,eL,пll()l1lo е pe?llcпlpllpшlo в topl!ц)llt;ll11,1 L,

преrfuepc tttуutt,чеl t 0ttltl,,tell pe)k,lt1l п|lll е свl,рзtпlо L, .,llllIl:l, pe?llL,|l1pl!pl:llI ч в l()|)l!L,O1Il;lIllll L,

п ;ler]le 1ле t t t1 ttct.,t е l t OLl l l1,,t е l I ре)ru.| l

Задълrrtавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Въз.цолtителя в

седемдневен срок от настъпването им.

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

наказателна отговорност по чл. 31З от Наказателния кодекс.

[ата:

Подпис:
(ule u r|alttt-,ttuL)



Образец ! ! !

списък
по чл.64, Ал.1, т.2 от зоп

!олуподписани ят l -нат aJ с лIlчна карта No _
с ЕГН

_ в качеството ми на (пос оч е mе d;tъэtсн о с mmа) на
(посочеmе фttрмаmа на канdttdаmа) кандидат в

квалификационна система с предмет: ,,ДОСТАВКА НА МАСЛА И ГРЕСИ" - реф.Л! КС
09/2017 r.

С настоящето декларирам, че през последните З (три) години считано от датата на подаване на
нашето заJIвление сме изпълнили следните доставки на масла и греси, които са идентични или
сходни на предмета на системата:

лЪ Предмет на изпълнената

доставка и кратко

описание

стойност на

доставката, в

лева без ЩflС

Крайна дата на

изпълнение на

доставка

Получател на

доставката
(Наименование,

адрес, телефон

за контакт)

l

2

J

За доказване на посочените в списъка доставки на масла и греси, изпълнени от нас, прилагаме
следните доказателства по чл. 64, ал, 1, т.2 отЗОП:

Изброяват се конкретните приложени от кандидата докI,rменти или конкретните регистри, Hzr

които той се позовава.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни,

.Щата:

Подпис:

(u.Me tt фа.мltлttя)
*** Наспlояulttяп, спллськ а dокозппелсtпвапrа се преdс rавяп, на основанuе чл.67, сьп.5 п 6

оm ЗоП.

издадена на



Щолуподписаният l -HaTal

Образец ! ! !

ДЕКЛЛРЛЦИЯ
по чл.lз5, ал.5 от ЗоП

с лична карта J\Ъ

с ЕГН_, в качествоl,о Nlи наиздадена на
(посо,tепlе D.пъэtl,н octпtll а) на

(посочепtе фuрмапtа на KaHdttdatпa) - кандидат за включване в система за

предварителен подбор с предмет:

(ttосочепtе HattMeHoBaHllellto на ctlctll€Mam0 ч рефереttпtнttя й Ho:vtep оtп образеца rta зсав-,1енL!еtllо)

.ЩЕКЛАРИРАМ:

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

настоящата квалификационьtа система с предмет

- реф.Nа ..,.,...,..,....,.../..,........,..,,

срокът за получаване на поръвночални оферти (техническо и ценово предлоrкение) да бъде не по-дълъг
от 7 (седем) календарни дни.
В случай, че бъда вк_пючен в системата за предвари,tелен подбор, настояцата декJrарация има силата на

споразумение съгласно чл.135, ал.5 отЗОП.

.Щата:

Подпис:
(lt,ll е u ф a,tt tt л t tя)

. Наспtояtцапла 0екпсtраllttя се ttоtlъ-,lва заDъ.,lжtпttе.чно опl -пtttlепtо/лuцсппа преdспtав.цявttчltt

канduDапtа lto ре?Llспlрсlл|ttя, ако са съ?Jlаслlll с 11осоченл|lпе в dекпсtраtluяtltа ус-,tовttя, В rtpoпtuBett

c-Iy|lali се пptt.Ttazct ,t-п. 1 3 5, счt,б оm ЗоП.



ДЕКЛАРАЦИrI

по чл. 6, ал.2 от Закона

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

.Щекларатср:
l . . . , . . . . . . . . . . , . . , . . , . . .. . , . . . . , . . . . . . . . . . , . . . . , . . . . , . . , /

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 деi-лствителни собственици на клиент -

юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация .,, Прlл
липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана
от законния представител или пълномощника на юридическото лице....

Извлечение от Правилника за прилагане на ЗМИП
Чл. 11. ( 1) ,Щекларацията по чл.6, ал.2 ЗМИП се подава пFед 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 СИСТЕN[А С ПРЕ.ЩМЕТ:

( посочепtе наu.vеновсlнuепо нс! сl!спlемапltt u референпlен Holtep)

.Щата:

Подпис:

(uMe u фамuлttя)



6. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В
КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
Настоящите указания са валпднIl и се прилагат при подготовка на заявления за учflстIIе в

квалификационна система на стопанскп субекти (КС)

I. Общи условия

1.1, Редът и условията, при които ще се извършва подбор на кандидати за участие в систеN,Iата е

съобразен със Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагането N,ly,

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

кандидати, отговарящи на изискванията на Възложителя. Всеки кандидат има право да подаде

заявление за участие в системата, като стриктно се придържа къ]чI приложените къl\,l

документацията образци. Заявлението може да се подава о всяко време в срока на действие tlll

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 уrIастие в

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

,,БРИКЕЛ" ЕАД, Раздел ,,Квмификационни системи", и всеки кандидат следва да се съобразява

с тях. Възлохtителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни

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

на системата в ,,Официален вестник" на Европейския съ;оз. flокупrентите, които се отtIасят до

ква,rификационната система и поръчките възлагани чрез системата, се обособяват в елекl,роннi-]

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

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

системата, включително при поискване от заинтересован!Iте лица. .Щокументацията за участие в

системата се публикува в профила на купувача и е безпliатна, За получаване на докуп,Iентация

на хартиен посител заинтересованите лица следва да отправят писмено искане до възложителя,

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

1.4. Квалификационните системите се основават на обеitтивни критерии и правила, които са

определят от възложителя и могат да бъдат променяни от него при trеобходиплост,

Актуализирането на тези критерии и правила се съобщава на лицата, вклIочеtlи в

квалификационната система, Всяка промяна се пуб:tикува 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 flо всяко време в срока на действие на системата. Искането за разяснение се

изпраща на посочения в обявлението/решението факс, поща, куриер, лично иллI по e-mail.
Когато искането е направено tlo e-mail, същото следвit да е подписано и подпечатано от

представляващия дружеството.

1.6. В електронната преписка на системата, в профила на купувача, се публикуват писN,Iенtl

разяснения по обявените условия и критерии за включване в кваrификационна та систеl\,1а.

Срокът за предоставяне на разяснение от възложителя 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 зar

възлагане на конкретната обшесr вена поръчка.



II. Изисквания към кандидатите

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

на възложителя, да се придържат точно към обявените от Възложителя 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 променяни от тях, Вси,lки разходи
по изработването и представянето на заявленията са за сметка на кандидатите.

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

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

2.4. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат в системата, ако п{оже

самостоятелно да подава заявление за участие или да сключва договори съгласно

законодателството на държавата, в която е установен.

2.5. Когато кандидат в квалификационната система е обединение, той следва да представrI 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 между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и фиrtаtrсово
състояние, техническите способности и професионална компетентност, при спазване нil

изискванията на чл.65 от ЗоП,

2.7. Когато кандидатът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаiltе!

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 lla
които кандидатът се позовава на техния капацитет и за тях да не са нa}лице основанията за

отстраняване.

2.9. Когато кандидатът е посочил в заявлението си, че ще използва подизпълнители! същлlте

следва да отговарят на изискванията на чл.66 от ЗОП и да представят доказателство за поетI.Iте

от подизпълнителите задължения.

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

и дела на поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от

процедурата.

2.11. Участник в обединение, което е подilло зfuIвление за участие, не може да подаде

самостоятелно заявление или да участва в друго обединение, подало заявление в същата

система.

2.12. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в заrIвлението на друг кандидат,

не може да представя самостоятелно заriвление.

2.1З. 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 участие. Съдържание



Заявлението за участие се изготвя по образеца в .Щокумен|гацията за участие и включва:

3. 1 , Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие
с изискваЕията на закона и условията на възложителя.

* Когато кандидатът е обединение, което не е юридичесrо лице, ЕЕ!ОП се представя за всеки
от участниците в обединението.

**Когато кандидатът използва подизпълнител, ЕЕЩОП прэдставя и всеки подизпълни,r,еJl,

*** Когато кандидатът се позовава на капацитета на трети лица, третото лице лредставя
ЕЕдоп.

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

3.3. .Щокументите по чл.З7, ал.4 от Правилника за приJIагане на ЗОП, когато е приложиN,lо.

Когато кандидат в системата е обединение, той следва да представи в заявлението си I(опие lla
дОкумент, От кОЙто е видно правното основание за създаване на обединението! KaI(To и следната
информация:

- правата и задълженията на участниците в обединението;

- разпределението на отговорността между членовете нА обединението,

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

- да бъде определен партньор, който представлява обединението;

- да бъде уговорена солидарна отговорност на всички чле}iове на обединението.

3,4. .Щекларация за съгласие от подизпълнител/и, в случай, че кандидатът щс изlloJlзва
подизпълнител/.

+ Със заявлението си кандидатите могат без ограничения да предлаtат ползване.l.о Hil

подизпълнители.

**В рамките на збIвлението си за включване в КС се изисква кандидатът да декларира tsсичкl.l

подизпълнители, които предвижда да използва при последващите поръчки, възлоlкени по КС.

3.5. !окументи за поетите от трети лица задължения, в :лl^rай, че кандидатът се позовава на
капацитета на трети лица.

3.6. ,ЩеКЛаРация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици.

З.7. Списък по чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП - списък на други лица със статут, койlо им позволява

да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, вмиден за
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

З.8. !екларация по чл,135, ал.5 от ЗОП

З.9 !екларация по чл.6, ал, 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари



З.10,,Щруги документи, изисквани от възло)Itителя в обявлението и описани като приложен1lя в

зая влението за участие.

3. 1 l . Опис на представените документи, подписан от кандидата.

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

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез предоставяне на Единен европейскll

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информацlля,

изисквана от възложителя, и се посочват национаJIните база данни, в които се съдър)I(ат

декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на

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

IY. Подаване на заявление за участпе

4.1. Заявленията се подават в управлението на ,,Брикел" ЕА!, в обл. Стара Загора, обrц,

Гълъбово, гр. Гълъбово извън града, Отдел ,,Търговс tи" при спазване на охранителния ,.I

пропускателен режим на възложителя,

4.2. Не се приемат заJIвления 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 ltypl{epcka услуга с препоръчана пратка с
обратна разписка, на адреса посочен от възложителя.

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

- наименование на кандидата, включително участниците в обединението когато е приложип4о,

- адрес за коресllонленция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;

- наименование на системата, референтен номер, а когато е приложимо и обособените позицlлIl.

за които се подават документите.

4.5. Когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, се допуска
представяне на едно заJ{вление, ако тази възмо}кност е псJсочена в обявлението за създаване на

квалификационната система.

4.6. Когато сиотемата 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 към 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! Възлоrrtителят може да изиска част от заrIвлението да бъде

представена освен на хартиен, и на електронен носител.

4.9. Ако кандидатът изпраща зfuIвлението чрез препоръчана поща или куриерска слуlIсба.

разходите са за сметка на кандидата. Риска от загубьане на заявлението е за спlетка lla
кандидата.

4.10. Възлоя<ителят не се ангажира с каквото и да е съдеi,ствие за пристигането на заявлението

на указания адрес.



V. Провеждане на предварителен подбор на стопански субекти

5.1, Срокът за вземане на решение от възложителя започва да тече от деня на получаване на

зfulвлението за участие.

5.2. За разглеждане на заявленията за участие в квапификационната система възложителят

назначава комисия по реда на чл,l03 от ЗОП, Комисията разглежда всяко постъпило заявленI]е

и въз основа на обявените обективни критерии и правила предлага на възло}кителя да включи

или да откаже включването на кандидата в система,та. 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 tIa

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

за включване в квалификационната система, Отказът се мотивира.

5.4. Когато за решението по т.5.3 са необходими повече от 4 месеца, възложителят информира

заинтересованото лице в срок два месеца от подаване на заJIвлението за причините и датата, до

която ще бъде взето решението.

5.5. Решението по т.5.3 се изпраща на кандидата в срок 15 дни от издаването му.

5,6. Възложителят може да вземе решение за прекратяване на участието в ква,rификациоtлната

система на кандидат въз основа на определените при създаването на квалификационна систе]\{а

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 заiвените от тях обстоятелства и данн}l

до 5 дни след настъпването им. В писмото задължително се посочва реф.Nч и предмета на

системата за която те се отнасят, Не се вземат под внимание промени и разяснения Hii

кандидата, които не са свързани с включени в заявлението обстоятелства и данни.

5.8. След подаване на Заявление за участие в системата до момента на обявяване на Решевието

за включване или отказ за включване в системата, кандидатите за участие в системата ня\,Iат

право да провеждат рекламна и репрезентативЕа дейност за предмета на системата.

5,9. Всички действия на възло)rtителя към кандидатите са в писмен вид. Когато решението не е

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

публикува съобщение до него в профила на купувача, в електронната преписка на системата.

Решението се смята за връчеЕо от датата на публикуване.

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

5.i0. Кандидат за който възложителят е издал Решение за отказ за включване

квалификационната система, може да подаде ново заJIвление след отстраняване

констатираните несъответствия.

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

I{ататъшното си участие в нея като уведоми писмено за това възлох(ителя,

в

на



5.12. Кандидат, изключен от квалификационната система, на Еякое 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, възлаганtt чрез квалификационната cIlcTeMa

6.1, Конкретните поръчки за строителство, доставки I1ли услуги, попадащи в обхвата lta

квалификационната система се възлагат чрез процедура на договаряне с предварителна покана

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

система.

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

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

6.3. При възлагане на конкретна поръчка чрез квалификационната систеNIа Възлолtителят кани

всички кандидати, включени в нея.

6.4. Всяка конкретна поръчка, възложена чрез системата получава уникален номер. Уникалнlrят
номер съдържа референтен HoNlep на системата, създаден от възло)ltителя, година на създаване

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

6.5. .Щокументите, свързани с поръчка по системата, се обособяват в отделна електроI]на

преписка в конкретната систеNlа и се публикуват в профила на купувача.

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

поръаIката ако не са включени в обявлението за създаване на квалификационната система.

6.7. Достъпът 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 псдаване на първоначаJlна odlepTa

техническо и ценово предложение.

7. За всичкп неуредени въпроси се прилагат разпоредбпте на Закона за общественrrте
поръчки и Правилника за прилагането му.


