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1. ОБЩО ОПИСАНИЕ, УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА

1.1. Предмет на обществената поръчка

Предметът на обществена поръчка е ,,.Щоставка на калциева хидратна вар за нуждIлте на

,,Брикел" ЕА!" с технически характеристики, посочени в техническата спецификация.
неразделна част от настоящата документация.

!оставката на химичния продукт е във връзка с обслуlIсване на технологичните ну)кдI,1

на цех ,,Химичен/СОИ" в дружеството.
1.2. Срок и място на изпълнение на доставкпте:

Срок за изпълнение на доставките: 12 месеца от датата на сключване на договора.
начин на изпълнение: по заявка на Възложителя
Срок за изпълнение на отделната заявка: до 3 (три) календарни дни, считано от латата

на получаване на зfuIвката.
При възникване на необходимост от бързи доставки и при аварийнII нужди срокът Ila

доставка се уточнява при всяка отделна заявка, но не може да бъде повече от 1 (едlrrr)

календарен ден.
,Щоставките ще се извършват на базата на отделни заявки, изготвяни и подавани от

страна на Възложителя. Заявките на Възлокителя ще се отправят в писмен вид ил}I чрез
електронно съобщително средство, позволяващо многократно възпроизвея(дане на заявката.

Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определеIIи по
предварителни заявки съобразно нуждите на,,Брикел" ЕА,Щ, и готовност за бързи доставк1l
при аварийни нужди в съответствие с предложената оферта. Количествата по всяка отделна
доставка се определят съобразно текущите заявки на Възложителя, регулярно през срока на

действие на договора и ще зависят от дейността и натовареността на дружеството.
Възлоясителят Ее е длъжен да заJIви цялото прогнозно количество и не носи

отговорност за това.
Място на изпълнение: DDP база на Възлохtителя /Инкотермс 2010/ в ,,Брикел" EAfl,

гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора.

1.З. Вариантност на техническата и ценова оферта: Не се допуска да се представят

различни варианти на офертата
1.4. Условия за формпране на цените, плащане:
- валута: български лев;
- другп условия за формиране на цената:

Щените в офертата на участника да са без !.ЩС и да включват всички разходи на
Изпълнителя по изпълнението на поръчката, включително доставката до пlястото на

изпълнение, посочено по - горе.

I{ените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други ус-цовия,
кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатиl,е l]

документацията за участие.
Плащането се извършва в срок до 45 /четиридесет и пет/ дни от датата на извършване

на доставка, подписване на приемо предавателен протокол и представяне на данъчна
фактура. Срокът се брои от датата на последното от изброените събития.

1.5. Критерий за оценка на офертите: икономIlчески най-изгодна оферта, изразена чрез
най-ниска цена.

За нуждите на оценката на подадените оферти, участниците трябва да посочат:
единична цена на тон и обща стойност.



Формиране на цената, която ще участва при оценяването предложената единична
цена се умножава по прогнозните количества.

Ка:Iкулираната обща цена е само за целите на оценяването на офертите, като
конкретните доставки ще се заплащат по предложената в офертата единична цена за
съответното реално доставено количество.

Прогнозната стойност на поръчката е 4 000 000 /четири милиона./ лв. без .Щ.ЩС и е
максимаJIния финансов ресурс осигурен от възложителя. Предложени цени (обща стойност),
които надхвърлят прогнозната стойност по поръчката, ще бъдат отстранявани като
неотговарящи на предварително обявените условия на Възлоlttителя,

1.6. Изисквания п условия на възложителя отцосно предложението за изпълнение на
поръчката.

.Щокументи, които участникът следва да представи за доказване съответствието си с

изискванията на възложителя:
1.6.1. В предложението за изпълнение на поръчката участникът да декларира производителя
на продукта и страна на произход;
1 .6.2. При подаване на документи за участие, участникът представя:
- Проспекти, брошури, катfuтози на производителя на реагентите,
- Анализно свиделство с посочени измерените стойнос,ги на химични показатели;
- ,.Щруги документи удостоверяващи съответствието на химическия продукт с изискван!Iята на
Възложителя;
1.б,3. .Щокументация при извършване на доставка:
i.6.3.1. Продукта се придружава от документи, удостоверяващи произхода и съответствието
му с техническите изисквания, описани в настоящата документация:
- декларация/сертификат за произход;- издаден от завода производител! с който се

гарантира, че доставяната стока отговаря на изискванията на съответните за продукцията
стандарти.
- декларация/сертификат за съответствие;
- анаJIизно свиделство с посочени измерените стойности на хим. показатели;
- лист за безопасност на продукта;
- експедиционна бележка с отразено количество.
1.6.3.2.Всяка партида се придруя(ава от отделен комплект документи.



2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
2.1. Описание на продукта

о Наименование: Ка:tциева хидратна вар (Калциев хидроксид * Са (оН)2),
о Външен вид: Бял/кремав (бежов) фин прах, финно смлян.
. Мирис: Без мирис.
. относителна плътност: 2,24

2.2. Технически хаrrактеDrrстики

Сао+Мsо, в % 92 БДС BN 459-1:2015
Мsо, в % 0,94 БДС EN 459-1:20l5
СО: В% 2.745 БДС EN 459-1:2015
SОз, В % 0.з2 БДС EN 459-1 :2015

5, Свободна вар, в 0% 9з БДС EN 459-1:20l5
6. Обемопостоянство, в mtrl 16.0 с 59 ml вода БДС EN 459-1:2015

Свободна вода, в 0% 0.0з БДС EN 459- 1 :20l 5

Дълбочина на пi]оникване, в mm 25 БДС EN 459-1:20l5
Съдържание на възд],х, в О%

1 БДС EN 459-1:2015
Финност на смилане остатък
на сито 0,20 мм, 0% 0,80 БДС EN 459- 1 :20l 5

Финност на смилане остатък
на сито 0,09 мм, 0% 4,80 БДС EN 459- 1 :201 5

*При актуализация на стандартите, отнасящи се до методите на изпитване, се прилага
последната версия на стандарта.

метод за полyчаване
. Контактен метод

употтrеба
о Химическия продукт се използва за абсорбция на серни окиси в Сероочистваща

инсталация в Химичен цех.
2.З. СъхDанение и тDанспоDт

о Транспортира се в автоцистерни за насипни товари по 24-26 тона, снабдени с

компресор за рaвтоварване и ьвкава връзка с адаптор от материал, устойчив на химичния
продукт и съвместим с разтоварващия накрайник на силоза в центрa}лата за безпроблемно и

безопасно р,втоварване, Транспортът се осъществява до местоназначението на товара в

,.Брикел" ЕА!.
о !оставеният продукт да бъде придружен с документи, удостоверяващи произхода rl

съответствието на продукта с техническите изисквания, описани в настоящата
спецификация:

о декларация/сертификатзапроизход;
о декларация/сертификатзасъответствие;
. анаJIизно свиделство с посочени измерените стойности на химични показатели;
. лист за безопасност на продукта;
. експедиционна бележка с отразено количество.
о Товаро-разтоварните дейности се извършват при стриктно спазване на съответните

инструкции за безопасна работа с опасни химически реагенти. Съхранява се в затворени
стоманени резервоари.

Ппогнозно количесiв0: 3З 000 тона



. Срокът на годност да е не по-малко от 24 месеца,

2.3.1. Сертификатът за произход съдържа:
- Наименование на завода производител
- Физични данни и химичен състав
- Масата и номера на партидата
- Номера на съответния стандарт

2,3.2,Всяка партида се придружава от отделе}I комплект документи.

Отразеното по-горе количество е прогнозно и Възложителят няма залължение за

цялостно усвояване на това количество. Количествата ще се уточняват с текущи заявки през
срока на действие на договора.

Изготвил:
Н-кцех,,Химичен":

/.Щимитър Арнаудов/



З. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

3.1 оБрАзЕц нА оФЕртА зА учАстиЕ

!О: "БРИКЕЛ"ЕАЩ - гр. Гълъбово

от:
Участник:

Алрес за корес понден ци я : .........,..........,.

тел,: ...,,..,..,....,.....,., факс: .............,..,..,,..,., e-mail:

Банка: - град/клон/офис:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас
обществена поръчка с предмет: ,,!оставка на калциева хидратна вар за нуждпте на
,,Брикел" ЕА,Щ", реф. Np 12003/2017г. Подаваме офертата си при условията, обявени в

обявата по обществената поръчка и приложенията към нея, публикувани в профила Tla

купувача, и приети изцяло от нас.

!екларираме, че:
1. Запознати сме с документацията, с проекта за договор и с условията за участие в

обявената от Вас процедура по ЗОП. Приемаме без възрахtения и це спазваме всички
условия на възложителя, посочени документацията и техническата спецификация, които се
отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възлоrrtена.

2. Съгласни сме с клаузите, условията и задълженията ни по приложения проект на
договор, приемаме ги безусловно и без възраяtения, и сме готови да ги изпълним.

3. Срокът на валидност на нашата оферта е 150 дни, от датата която е посочена за дата
на получаване на офертата.

4. Запознати сме с условията за сключване на договор, приемаIчIе ги и ако бъделl
избрани за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

5. Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 4 0% от стойността на договора ще
представя в следната форма: .............

/парична сума , банкова гаранция, застраховка/
6. Приемаме, в случаите, че нашето предложение бъде прието при подписването на

договора, да представим документите по чл. l12, ал.1 от ЗОП, както и гаранция за
изпълнение на договора.

неразделна част от нашата оферта са следните пDиложения:
1. Опис на документите, съдържащи се в опаковката.

6



2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Единен
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, а когато е

приложимо 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, или декларация на основание чл.44, ал.2 от ППЗОП във
връзка с чл.67, ал.З от ЗОП. Стандартен образец на ЕЕ[ОП може да бъде изтеглен от
официалната страница на Агенцията за обществени поръчки - www.aoLbд

3.,Щекларация за липса на обстоятелствата по чл. l 01, ал, 1 1 от ЗОП.
4. Техническо предложение, съгласно чл. З9, ал.З от ППЗОП - по обрсtзец rlпt

dокуменmацuяmа.
5. .Щокумент за упълномощаване
/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписваIциrI

офертата, когато това лице не е лицето, което представлява друяtеството - участник по
закон/.

6. Плик с надпис ,,Преdлаzанtt LleHoBLl псlрамеmрtt", който съдържа ценовото
предложение на участника, по представения в документацията за участие образец.

7. .Щруги документи, по преценка на участника:

,Щата:

Подпис:

(uMe u фаltttлttя)

]



З.2. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
За участие в обществена поръчка с предмет: ,r.Щоставка на калциева хидратна вар зfi
нуждите на ,,Брикел" ЕА{", реф. NЪ 12003/2017г.

До:*БрикЕл"ЕАд - гр.гълъБово

оТ:
гр. ....................,....

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката ,,.Щоставка
калциева хидратна вар за нуждите на,,Брикел" Е4Ц", реф. Л! 1200З/2017г.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възлоlкителя.

на

CaO+MgO, в % % 92
Бдс EN 459-

1 :20l 5

2- MgO, в % 0.94
Бдс EN 459-

1:20l5

J. СО2.ь Yо % 2,,145
Бдс EN 459-

1 :2015

4. SO5, в % % 0.з2
Бдс EN 459-

l :20l 5

). Свободна вар,
в Ч'о

% 93
Бдс EN 459-

l :20l 5

обемопостоян
ство. в lтlm

lll
l1,1

l6.0 с 59 rnl
вода

Бдс EN 459-
l :20 l5

Свободна вода,
вYп

00з Бдс EN 459-
l :20l 5

Щълбочина на
проникване, в
mm

25
Бдс EN 459-

l :20l 5

Съдържание на
възллх- в 0% 3

Бдс EN 459-
1 :20l 5

Финност на
смилане -
остатък на
сито 0,20 пtм,

%

0,80
Бдс EN 459-

l :20l5

Финност на
смилане -
остатък на

сито 0,09 мм,
%

4,80
Бдс EN 459-

1:20l5

Прогнозно количество: 3З 000 тона



.Щекларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от
Вас процедура, изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас условия и гIл

приемаме без възражения,

Съгласно чл.39, ал.З, т.1, б,,,в" от ППЗОП, декларираме, сме запознати и приемаме

условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в

процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Съгласно чл.39, ал.3, т.1, б.,,г" от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се
придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за
краен срок за предаване на предложенията за участие и то ще остане обвързващо за

нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Съгласно чл,39, ал.3, т.1, б.,,д" от ППЗОП, дскларираме, че при изготвяне на
офертата са спазени задьлженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на

околната среда, закрила fiа заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

Срок за изпълнение на поръчката: 12 (дванадесет) месеца от датата подписването на

договор.

Срока за доставка на отделните заявки се изпълняват до З (три) календарни дни след

подаване на заявка, периодично, в зависимост от нуждите на Възлоясителя.

При бързи доставки и при аварийни нужди срокът на доставка се уточнява при всяка

отделна заявка, но не може да бъде повече от 1 (елин) календарен ден.

Предлагаме срок на годност ( . . ....) месеца, считано от датата на

протокола за входящ коIJтрол за извършена доставка и прием на същата без

забележки от страна на Възложителя, но не по-малко от 24 месеца.

При рекламации, срокът за явяване на наши специалистите ще бъде 2 (два) дни от
предявяване на рекламация от Възлоясителя.

Срокът за доставка на нови количества след извършена рекламация на некачествени lt
неотговарящи качествено и количествено на изискваЕията на Възлоrrtителя химични реагент1-I
ще бъде 3 (три) дни след датата на подписването на протокола за рекламация от
възлоlкителя.

Док}rменти пDи доставка:
При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документlл,
гарантиращи произхода и качеството на стоката:

- декларация/сертификат за произход,
- декларация/сертификат за съответствие;
- анализно свиделство с посочени измерените стойности на химически показатели;

- лист за безопасност на продукта;

- експедиционна бележка с отразено количество,

!екларираме, че производител на химичния продукт е:

,Щекларираме, че страната на произход е:

9



- фактура - оригинал.

Приемаме, че Възлоrкителят не е длъжен да зaUIви цялото прогнозно количество химическ1l

реагент, както и че в случаи на необходимост ще осигурим допълнителни количества от
съответния продукт, над прогнозното.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с

гореописаната оферта.

Приложенид дqцдд цвgдшlжението за изпьлнение на поDъчката:
1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника lr

цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забелеэаtа; преdсmавя се ccl.|,to ако mова лчl|е tle е законеrl пре dctllctBtпlle l Hct

dllуэrcеспвоmо учасmlILlк
2. Опuсваm се всL!чкLl dокуменmu, коumо въз,,lоэlсLlmеляп е ttзttска-п по m. ].б
З. .Щруги документи и доклlателства по преценка на участника

!ата:

Подпис:

(lttle u фамttлltя)

l0



ОБРАЗЕЦ НДЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в обществена поръчка с предмет: ,,.Щоставка на калциева хидратна вар за
нуждите на ,,Брикел" EAff", реф. J\i 12003/2017г.

До:
"БрикЕл"ЕАд - гр.гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката в съответствие с условията Ita

настоящата процедура е:

2. Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, DDP складова
база на Възлоrкителя в гр.Гълъбово Извън града, обл. Стара Загора (Инкотерплс 2010) и

включва всички разходи по доставката

З. В случай, че бъде открито несъответствие между предложената единична цена и общата
стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възлоlttителят

да класира нашата оферта на база предложената по-ниска цена,

4. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на
предлаганата цена от документацията по процедурата.

5. IJените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и плате)I(нII

оредства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в !окуменr,ацtлята за

участие.

6. Посочените предложения ще се считат твърдо договорени за целия период на договора,

flaTa:

Подпис:

,Щоставка нд калциева хидратна вар, CL - 90 S

Обща стойност в
лева без ДДС

l Калциева хидратна вар З3 000 т.

(u,vе u фамt tлttя)

1l

ЛЪ по ред описание К-во
(мярка)

Ед, цена в лева
без Щ{С



Част I: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган или възложптеля

вестнпк на Европеr-lскrrл

ИнФормлция зА процЕдурАтл зА възлАглнЕ нА оБщЕствЕнА поръчкА

И deH muф ttцuр пн е н а възл олк utпеля3 Оmzовор:

Име: ,,Брикел" ЕАЩ t]
За коя обtцесmвепо поръчкч се оtпнося? OmzoBop:

Название или кратко описание na nopu.rnuruo,

,,,.Щоставка на калциева хидратна вар за
Ey)IцIrTe на ,,Брикел" ЕАД"

t]

Референтен номер на досието, определен
от възлагащия орган или възложителя (a7ко

е прлLпожлl-\rо)): реф. Л! l2003/2017г.

t]

|2



Част II: Информация за пкономпческия оператор

А: ИнФормлция зл икономичЕския опЕрдтор

Иdенmuфttкоцuя: Оmzовор:

Име: t]
Идентификационен номер по !fiC, ако е
приложимо:

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

необходимо и приложимо

t]
t]

Пощенски адрес: t ]

Лице или лица за KoHTaKTu:

Телефон:

Ел. поща:

Интернет адрес (уеб адрес) (ctKo е

пр t t lt o, 1 t c lt-tl tl),.

t]
t]
t]
t.]

Обttqа uttQлормацая: Опtzовор:

Икономическият оператор микро-, малко или
средно предприяr"е ли е7?

[] !а [] Не

Само в слччай че поDъ.lката е запчa"пч', t] Ща t] Не

t]

t]

икономическият оператор защитено
предприятие ли е или социално предприятиеО,
или ще осигури изпълнението на поръчката в

контекста на програми за създаване на
защитени работни места?
Ако ,,да", какъв е съответният процент

работници с увреждания или в неравностойно
положение?
Ако се изисква, моля, посочете въпросните
служители към коя категория или категории

lj

Осmан алаmа uнформацйi съв но



работници с увреждания или в неравностоЙно
полох(ение принадлежат.

Ако е приложимо, посочете дали
икономическият оператор е регистриран в

официалния списък на одобрените
икономически оператори или дали има
еквивалентен сертификат (напр. съгласно
национална квалификационна система
(система за предварително класиране)?

[] Ща [] Не [] Не се прилага

а) t,,,... ]

б) (уеб adpec, opzalt лt.пtt слуэtсба, чзdавачlu
dоку.u енпtа, lпочно поэовавOн е на )tlкумен пtа) :

t..]t ]t ]t.,]в)t ]

г) [] Ща [] Не

д) [] Да [] Не

(уеб аdрес,, opzttH ttltlt с.,tуэtбrt, uзОttвспtltt
dок\,.ltеtппсt l11о|п!о l?озовавш!е lп OoK\l-ttettпttt)

t ]t ]t ]t ]

останалите частп от този раздел, раздед Е ц
когато е целесъобDазно. раздел В от тази
частt попълнете част V, когатLl
ПDI|ЛОЖЦЦО. И ПDИ ВСИЧКП СЛЧЧ

попълнете и подпишете част VI.

а) Моля посочете наименованието на списъка
или сертификата и съответния регистрационен
или сертификационен номер, ако е
приложимо:
0) Ако сер|lluфLlкаlllъl1l за ре?LlсlпраLlllяlllа lL-Illl

за серmuфчцttранеlllо е напuчен в е-цекпlроllеl!

форм а пt, м о-пя, l1oc o|l elt1 е :

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

официалния списък'u:
г) Регистрацията или сертифицирането
обхваща ли всички задължителни критерии за
подбор?
Ако,,не":
В допълнение моля! попълнете липсващата

инфоDмация в част IУ, раздецц А, Б, В идц
Г споDед слччая САМо ако пtовп се uзuсквп
съ?л а ul о сьоmвеlпн о mо обявленuе шt u
do tgtменпшцuяtпп зп об aqecmBe наtпп п оръ чко :

д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за плащането на
социалноосиryрителни вноски и данъци или
инdrапмаllис

орган или възложителя да получи

удостоверението чрез пряк безплатен достъп
до национална база данни във всяка държава
членка?
Ако cъotttBetltHttllrc doKylvteHllltt са на

разllолоJ!сенLlе в елекtпронен формапl, .лtоля,

посочеп?е,,

Фор,лtа tul уrtаспluе: Опtzовор:

l:l

в



Икономическият оператор участва ли в

процедурата за възлагане на обществена
поръчка заедно с други икономически
oneparop""?

[] Ща [] Не

] учаспlваLL|II ol1epal1lopu пр(

Ако r,да":
а) моля, посочете ролята на иконоN,lическия
оператор в групата (ръководител на групата,
отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически
оператори, които участват заедно в

лроцедурата за възлагане на обшесr вена
поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на

участващата група|

а): I

б): I

в): I

Обособенlt позttцtttt Оmzовор:

Когато е приложимо, означение на
обособената/ите позиция/и, за които
икономическият оператор )I(елае да направи
оферта:

t]

Б: ИнФормАция зл прЕдстАвитЕлитЕ нл икономичЕския опЕрАтор

Пр еdсmав u пел сmво, о Ko rljto пl о к tlBa: OпtzoBop:

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

t

t

];

]

Щлъжност/!ействащ в качеството си на: t ]

Поценски адрес: t ]

Телефон: t ]

Ел. поща: t ]

Ако е необходимо, моля да предоставите
подробна информация за представителството
(форми, обхват, цел...):

t ]

15
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Използвоltе lttt чуэrd капацuпеm: Опlzовор:

Икономическият оператор ще използва ли
капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, посочени в част [V, и

критериите и правилата (ако има такива),
посочени в частV по-долу?

[]Да []Не

В: ИнФормлция относно изпоJIзвлнЕто нл клплцитЕтл нА други суБЕктL!

Г: Информацшя за подизпълнителп, чийто капацптет яко омическIIят оператор цдд4д да
пзползва

Част III: Основания за изкJlкlчване

А: Основлния, свързлни с нлклзлтЕлнлI присъди

възла zaHe н а п оd rв пълн uпrел u : Оtпzовор:

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

[]!а []Не Ако да и доколкото е lIзвестно.
моля! приложете списък на предлаганите

подизпълнители:

t]

16
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Основанttя, свързанu с накflзаrпелн,l прасъdu
сь2лас о t|uонulнumе розпореdбu за
прuлflzане на основпнаяmа, посоченu в

член 57, параzроф 1 оtп,Щuрекmпваmо:

Оmzовор:

Издадена ли е по отношение на
пкономическия оператор или на лпце, което
е член на неговия административен,

управителен или надзорен орган или което
има правомощия да го представлява, да взема

решения или да упражнява контрол в рамките
на тези органи, окончателна присъда във
връзка с едно от изброените по-горе
основания. която е произнесена най-vноlо
преди пет години, или съгласно която
продължава да се прилага период на
изкJlючване, пряко определен в присъдата?

п

Ако съоlllвеlllнLll]lе doKylteHttllt со н0

разl7о.IоженLtе в е-пекпlролtел! tPop-ttcuп, .ttо;tя,

пocotlellle: (уеб aDpec, орzан tt-,ttt с;tуэюбu,

ttзdаваtцtt dоку.uенпа, l1loLlHo 11озовt|ване I!a
dокуrlеtlпlа):

t ]t ]t JI,,]''

НеЩа

Ако,,да", мол" посочете'О:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки
l б се отнася и основанието(ята) за нея;

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

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

б) t.,, ]
в) продължителността на срока на изкJlючване

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

Ако съоlllвеlllнLппе doKy;иeHпtu са lltl
разпо.rюэrецLtе в е_|tекпlрол!ен фор_лlсtпl, _ltоlя,
посочеll1е: (уеб аdрес, olэzatt tt.,tu с.,lуэrc,бсt,

l7

l член З от Коявенцията за борба с корупltията! в която уч асl,ва1, JlJlъяtнос,I н l l

ли длъжностни лиllа на държавrlТе членки на Европейскля съюз, ОВ С
лараграф 1 от Рамково решение 200З/5б8/ПВР на Съвета от 22 юлл 200З г.



Llзdаваlцtl ioKyleHttta, пlо.tно 11озовавсrне на
doKy:vteHпa); t ]t ]t ,..][.,..,.]"

В случай на присъда, икономическият
оператор взел ли е мерки, с които да докiDке
своята надеждност въпреки наличието на

съответните основания за изключване"
(,,реабилитиране по своя инициатива")?

[] Да [] Не

Ако ,,да"
2змерки :

, моля опишете предприетите t ]

Б: ОСНОВЛНИЯ, СВЪРЗЛНИ С ПЛАЩЛНЕТО НА ДЛНЬЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКII

Плttulопе на dонъцtl шпu
со ц ll м н о о с rе)) р ulпел н u в н о с к u :

Оtпzовор:

Икономическият оператор изпълнил ли е

всички свои задължения, свързанп с

плащането на данъци илll
социалноосигурителни вноски, как,го в

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

ус,гановяване?

[] Ща [] Не

Ако ,,не", моля посочете:
а) съответната страна или държава членка;

б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на
задълженията:
1) чрез съдебно решение или
административен акт:

решението или актът с
окончателен и обвързващ
характер ли е?

- Моля, посочете датата на
присъдата или

решението/акта,

- В случай на присъда -срокът на изкJIючване, ако е

определен пDяко в
присъдата:

.Щанъци Соцпалноосиryрителнп
вноски

t]

в2)[..]

a)t ]

б)t ,.. ]
Bl) [] ,Ща [] Не

- []!а[] Не

- t., ]

в2)[ ]

a)t ]б)t ]

в1) [] Да [] Не

[] Да [] Не

-t]
t
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2) по друг начин? Моля, уточнете:

г) Икономическият оператор изпълнил ли е

задълженията си, като изплати или поеме
обвързващ ангzut(имент да изплати

дължимите данъци или
социалноосигурителни вноски,
включително, когато е приложимо, всички
начислени лихви или глоби?

г) [] Ща [] Не
Ако ,rда", моля,
опишете лолробно:
t]

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

Дко cъoltl4elllHtttlte doKylleHmu по olllч outeHlle

па п-tпl|alletlto на dанъtltt ll.,lll
соL|чалноосll?урLlmелнLl BHocKll е на

р а з п o,q о ж е н tt е в е л е кпlр ol t е ll Ql op.l,t aпt, :tl о-пя,

посоче п-lе;

(уеб аdрес, opzctlt tt-пtt слуэюба, uэdctBattltt

doKyittet t tlla, ll1o.!Ho позоваваllе tta DoKyltet t пtсt) ; 
)'

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

В: ОсновАния, свързАни с нЕсъстоятЕлност, конФликти нл интЕрЕси или
IlроФЕсионАлно нАрушЕниЕ25

Информацtlя оmносно евенпу!шна
несьсlпояпелносtп, конфлtлкпt на uнпересu
uл lt профес uo н плно наруш ен ue

Оmеовор:

Икономическият оператор нарушил ли е,

доколкото му е известно, задълженията си в
областта на екологичното, социалното или

!6лтрудовото право .,

[] Ща [] Не

Ако ,,да", икономическият оператор взел
ли е \{ерки, с които да дока]ке своята
надеждност въпреки наличието на
основаниеrо за изключване
(,,реабилитиране по своя инициатива")?

[]!а [] Не

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

Икономическият оператор в една от следните
сиryации ли е:

а) обявен в несъстоятелност, или

б) предмет на пропзводство по
несъстоятелност или ликвидация, или

в) споразумение с кредшторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща

[] Да [] Не

19



от сходна процедура съгласно националните
законови и подзаконови актове2], 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 ,гези

обсто"rелства'8?

Ако съопвеmнчtttе doKyMeHtпtt са на

разпо.цоженLlе в e-|etlllpoH ен формапl, -ъtо_,tя,

посо|lеll1е,,

t]
t]

(уеб adpec, ор2ан ч-гlll слуэtсба, ttзdаваttltt
doKyMeHtlta, lllollчo позовслван е lla Dокулl еtt пtа) :

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

Икономическияг оператор извършил ли е

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

[] Ща [] Не,

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

Ако ,,да", моля опишете предприетите l\{е|]ки:

t]
Икономическият оператор скJIючил ли е
споразумения с други иконоl\,lически
оператори, насочени към нарушаване на
конкуренцията?
Ако ,rда", моля, опишете подробно:

[] Да [] Не

t...]

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

Ако r,да", моля опишете предприетите мерки:

t.. ]

20



Икономическият оператор има ли информация
за конфликт nulrnrepecr'o, свързан с

участието му в процедурата за възлагане на
обществена поръчка?
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

[] Ща [] Не

t]

Икономи.rеският оператор или свързано с
него предприятие, предоставял ли е

консултантскп услуги на възлагащия орган
или на възложителя или участвал ли е по

друг пачпн в подготовката на процедурата
за възлагане на обществена поръчка?
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

[] Да t] Не

t]

Случвало ли се е в минzlлото договор за

обществена поръчка, договор за поръчка с
възлоr(ител или договор за концесия на
икономическия операIор да е бил прелсрочно
прекратен или да са му били налагани
обезщетения или други подобни санкции във
връзка с такава поръчка в минмото?
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

[] Ща [] Не

t]
Ако r,да", икономическиятоператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите Nlерки:

t]
Molce ли икономическият оператор да
потвърди, че:

а) не е виновен за подаване на неверни данни
при предоставянето на информацията,
необходима за проверката за липса на
основания за изключване или за изпълнението
на критериите за подбор;

б) не е укрил такава информация,

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

г) не се е опитал да упражни непозволено
влияние върху процеса на вземане на решения
от възлагащия орган или възло?кителя, да
получи поверителна информация, която може

да му даде неоправдани предиl\{с,гва в

процед)рата за вьзлагане на обшесtвена
поръчка, или да предостави поради
небреlкност подвеждаща информация, която
може да oKiDI(e съществено влияние върху

решенията по отношение на изключването,
подбора или възлагането?

[] Ща [] Не
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Г: Други основАния зл изключвАнЕ, които можЕ дл Бъдлт прЕдвидЕни в нлцI4онллноl,о
ЗАКОНОДЛТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НЛ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

Спецuфltчttu нацarонмнal основанrlя за
uз lcl,l,o |lBoHe

Оmzовор:

Прилагат ли се специфичните нациоflални
основания зд цзключване, които са посочени
в съо,гветното обявление или в

документацията за обществената поръчка?
Ако d otEl,t ен пl atluяlll а l llзl|с кв al l а в
съо ll1Be пн опl о обявле Htte tt.,l tt в

lо Ky-,lt et t пtаtlttяtп а за п оръt! Kcull а с а dос ttlъпнtt
по елеклlроllен пъп?, .\tоllя, посочепlе-,

t, ,.] t] !а t] Не

(чеб аdрес, opzcttt tt-,ttt слуэк,ба, чзOевсtttltt

doKy-ltettпta, lllo1lчo п озоваване н а doK)1.1t el t tпtt)

t.,]t ]t ]t ]''

В случай че се прилага някое спецпфпчно
нацшонално основанпе за пзключване,
икономическият оператор предприел ли е

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

[] !а [] Не

t]

Част IY: Критерии за подбор

Oпlttoctto крumерuumе зп поdбор (рпзdела ttлttрозDелtt А-Г опl ttttсlltояttlапtп ччt,ltt)

llкоIlo,t ,,Llecкuяпl оперопlOр зпявяв , че

с: ОБщо уклзлниЕ зл всички критЕрии зА подБор

А: Годност

Сltазвоне а всalчкu llзtlcKBallal крuперuu за
поdбор

Опlzовор:

Той отговаря на изискваните критерии за
подбор:

[].Ща [] Не
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гоdttоспt Оmzовор:

l) Toli е впuсан в съответния
професионален илIl търговскrl регистър в

държавата членка, в която е установен- :

Ако съопtвеlпнtпltе doxy:tteHttttt са на

рсtзtlо.цоэlсенLtе в е-пекп?ронен t]юрлlапl, l,tо,пя,

посочеll1е;

t]
Ь,еб аОрес, opzoH ulttt слryэrба, uзdсtвсutltt
Dокулl енпt а, lll очн о 11 озоваван е на DoK\,,t t e H пt tt),.

t ]t ]t ]t ]

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

установяване?

Дко съоlltвеttlнuпlе doKylteHtlltt са на

разпо-по)lсеlltlе в е-пекll1ронен фор.uсuп,
посочепlе:

[] Ща [] Не

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

Qtеб аDрес, opzaн ttttt слуасбсt, ttзdclBctttltt

dокуменmа, пlоllно ll озоваван е н а doKy,tl eltпttt),.

t , .lt lt . ]t . 1

Б: иконоМиЧЕСко I| ФинАнсоВо сЪсТояtlиЕ

Иконo,1tuцеско lt фttttонсово сьсmоя lre Оtпzовор:

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

финансови години, изисквани в съответното
обявление или в документацията за поръчката,
е както следва:
иlплtl
l б) Неговият среден годишен оборот за броя
годIiни, пзисквани в съответното обявление
или в доку]!tентацията за поръчката, е
ка*rо следва"11:
Ако cъolttBeпtHttttte doKy-lteltпtu са на

рс!зllо-|оJlcеllttе в е.tекlllpоне фop,ttапt,,lt о;tя,

посо|lепlе,,

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

(брой години, среден оборот):

[.,....],[.,..,,][,,,]валута

(уеб adpec, орzан tt,ltt с-пужба, ttзdctBctttltt

DoKyl,t енпt а, пl о|l н о 11 озоваваtl е на DoKyll el t пt а) :

t.. ]t ]t, ]t ]

2а) Неговият (,,конкретен") годишен оборот в
стопанската област, обхваната от
поръчката и посочена в съответното
обявление, или в документацията за
поръчката, за изисквания брой финансови
години, е както след8а:
tl/ttл tt

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

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

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

2з

оплlсано в лриложение Xl към ,Щиреьтива 20l4l24lEC; възj|lолсно е по н

съulо пlо ll р llл о Jкеп l! е

" Сапло ако е ра]решеlIо в съответлtото обяв;lение или в доку\,lентацията за обществената



2б) Неговият среден годишен оборот в
областта и за броя години, изискванп в
съответяото обявление кли
докуменгацпята за поръчкаlа. е както
следва":
Ако съолtвепtнtttltе doKylteHпttt са на

разllо.IоэюенLlе в e.пetlltpoчeH формалt, мо_пя,

lloco|lell1e;

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

(уеб аDрес, opzatt tt-,ttt служба, ttзdctBottltt

doKyM ен ltt а, l 1lo|ll ! о 1-1 оз овав al l е ll а
dокуltенпtатltяпtа) t ]t ]t ]t ]

З) В случай че липсва информация относно
оборота (обция или конкретния) за целия
изискуем период, N,оля, посочете датата, на
която икономическият оператор е учреден или
е започнал дейността си:

4) Що се отнася до фипансовпте
]ýсъотношения, посочени в съответното

обявление, или в документацията за
обществената поръчка, икономическият
операlор заявява- че реirлнаlа илt сrойност е.

ка кто следва:
Дко cъoltlBetltHttttle DoKylteHпu са нtt

разllо пожеl lLle в елекlпронен фlop-ttcutt, l,t о.,tя,

п ос oll е l|le :

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

[..,], t......]"

Q,lеб adpec, ореан tt.пtt с-пуэtсбсt, ttзDаваttltt
D о Ky:v е н пt а, 1 очл! о l? о з о в а в а l t е н ct О oKy:tt et t пt ct),.

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

5) Застрахователната сума по неговата
застрахователна полпца за pIlcI(a

,,професионална отговорност" възлиза на:

Дко съопtвеtltнсttltа uнфор.лtаtlttя е на

разll оло)lс е нuе в е,це кпlро н е l l Ql ор.u спп,,lt о;tя,

11ocoLIell1e,

[..,...],[......][,,,]валута

(уеб adpec, opzaH tt_,ttt с_,tуэrба, чзOсtвспtllt

dоку_,ttен пt а, ll1 o.:Ho п оз оваван е н а d оку.vt ен пt а ),t ..]t. . ]t.. .]t. . ]

6) Що се отнася до другите икономическrr
илш фпнансовп изпсквания, ако има
TaKIlBa, които може да са посочени в

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

Дко съоlltвепlнаtttа d oKyllet пп аtlttя, кояпlо
монtе dа е бuла пoco,tetta в съоlllвеlllнопlо
обявленttе tt-,tu в doKyMetttttallllяllla за
обulеспвенапtа 11оръчка, е dоспtъпна по
e.!leKпIpollell l1ъlll, моля, 11OcoLlellle

t]

(чеб adpec, opzart u,пtt слуэлсба, uзdаваttltt
DoKy,u енпlа, lпоtlлlо 11озоваван е на
doKy-tteHпlcttlttяtlta)| t, ]t ]t ]t ]
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В: ТЕхничЕски и проФЕсионАлни спосоБностl|

Техн ц чес кu ll про|rcс u ot t ал н ч способ но cttlu Оtпzовор:

1а) CaMCj.5a общесйвенiлiё i.Оръчкu за
сmроuпелсlпво,. 

11{

l lpe l pe(pepeHr ния период иконоvическият
опера,гор е язвършил следпите строителнIl
дейносr и or конкретния вIlд:
Ако cъolttBetttH tt пl е D oKy:tt el t пttt о пll t ocl l о
61,бpotlto lгll1ъ.1l!еllllе tt lle t.ч ttttattt ottt Hait-
Bcr)lcl l ulll е с lllpoll tll е-пt t tt раб oltttt с tt н ct

разll o.,loJlceHlle в е.це кпlрu lell r],,opll спп,,ltо.lя,
llOcOl!eпle;

Брой години (този период е определен в

обявлението или документацията за
обществената поръчка): [....,.]

Строителни работи: [...,..]

6,еб adpec, opzalt tt-пtt с.ltуэrба, ttзdctBattltt

doKy:l енпtа, l11o|lHo llозовсlвOне на dоку.llеl l l1lu),

t.]t .]t ]t ]

услу?ц:
]9

l tpe J реФерен tния перио.1 икоIIо\|ическият
оператор е извършил следнIlте основrrи
доставкп или е предоставIIл следнItте
основнп услуги от посочения вшд: При
изго,tвяне на списъка, моля! посочете сумите,

датите и получателите, независимо дали са
l0л}олични или частни суOекти :

Брой години (този период е определен в

обявлението или документацията за

обществената поръчка): [,,,,,,]

описание Суми Щати Получате
ли

лица или органи'', особено тези, отговарящи
за контрола на качество,tо:
При обцествените поръчки за строителство
икономическият операT ор ще може да

използва технически лица или органи при
извърш ване на с tрои] елс l воI о:

З) Той използва следните техническп
съоръя{енпя и меркп за гарантиране на
качество, а съоръженпята за проучване lt
изследване са както следва:

t ]

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

t ]
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управленпе и за проследяване на веригата
на доставка:

5) Зп Ko;ttttлeKcttrl спlоклl лlлu !слуzлl лlлu, по
lвкцlо|lенllе, за спокu llлll услуzu, коllmо c(l
сьс cll е цч utно преd н пз н ачен uе :

Икономическият оператор ще позволи ли
11

извършването на проверки на неговия
производствен или техншlIескц каIIацIlтет и,
когато е необходимо, на средствата за
проучване п изследване, с които разполага,
както и на мерките за контрол на
качеството?

[] Ща [] Не

6) Следната образователна и професионална
квалифпкация се притежава от:

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

докуN{ентацията за обществената поръчка)

б) неговия ръководен състав:

а)[

б)t

7) При изпълнение на поръчката
икономическият олератор ще може да
приложи следните мерки за управленше на
околната среда:

t ]

8) Средната годишна численост на състава
на икономическия оператор и броят на

ръководния персонал през последните три
години са, както следва:

Година, средна годишна численост на състава:

t ],I ],

t,,, ],t , ],

t ],t , ],

Година, брой на ръководните кадри:

t ...],t . ],

t ],t . ],

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

9) Следните пнструменти, съоръженвя или
техIIическо оборудване ще бъдат на негово

разполокение за изпълнение на договора:

t ]

l 0) Икономическият оператор възнамерява
евентуално да възложи на подrзrra."пrrrе,"П'
изпълнението на следната част (процентно
израrкенке) от поръчката:

t ]

l l)
Икономическият оператор ще достави
изискваните мостри, описания или снимки на
продуктите, които не трябва да са придружени

t,,,] t] Да t] Не
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от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор

декларира, че ще осигури изискваните
сертификати за автентичност.
Ако съоltt ве tltrtu tlt е 0о Ky:tt ен ttttt с а t tct

разllо.|tоJlсенuе в е-|екпlронан форltапt, :чtо;tя,

п()с()Llепlе;

[] Ща[] Не

(,леб аOрес, ор?ан uлu слуJrба, Llзdсlвсllцll

dокуменmа, mочно позовавалlе llcl
doKylleHmct),. t ]t , .]t. .]t . .]

l2)
Икономическият оператор моп(е ли да
представи изискваните сертификати,
изготвени от офицtrа,rно признати
инстптуцIIи или агенции по контрол на
качеството, доказващи съответствието на
продуктите, които могат да бъдат ясно
идентифицирани чрез позоваване на
технически спецификации или стандарти,
посочени в обявлението или в документацията
за поръчката?
Ако ,,не", моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства могат да бъдат
представени:
Ако съопtвеtttнttlпе doKy-lteHпttt са на

разп о]оэrс е l tue в e.I е кпtрон ен ф op.tt а пt, ltt оля,

11ocoLIellle;

[] [а [] Не

t]

(уеб аОрес, opzatt tt-,ttt служба, tlзdctBctttltt

doKyMettпta, l11o|lllo позовсtване на dоку,lt ett пtсt):

t..]t ]t ]t ]

Г: СтАндлрти зА осигурявлнЕ нл кАчЕството и стАндлрти зл Екологично упрлвлЕнI,IЕ

Сtппнdарпltt зо осlЕуряване на качесmвопlо aa

сmа нlпрпlu за еколо2 rlц н о у прfl влен uе
OmzoBop:

Икономическият оператор ще може ли да
представи сертифнкати, изготвени от
независими органи и доказващи, че
икономическият оператор отговаря на
стандартите зд осиryряване на KalIecTBoTo,
вкJIючително тези за достъпност за хора с

увреждания,
Ако ,,не", моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно схемата за
гаранtиране на качесIвото MolaT да бъдат
представени:
Дко съоlllвеlllнlltlле doKyMetпlttt са lta

разllо,qопсеtlltе в eJleKп,lpoHeH r]пр,ttспtt, моlя,
посочепlе:

[] Ща [] Не

(уеб аdрес, opzctH tt.ltt слуэtсба, uзDавачуtt

Dокулt е н пt сt, 111 очлlо 11 0з оваване н а ioKy-l t el t пt tt ) :

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

Икономическият оператор це може ли да
представи сертифrrкатrr, изготвени от
независи {и органи, доказващи, че

[] Ща [] Не
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икономическият оператор отговаря на
задължителните стандартп или сlIетеми за
екологично управление?
Ако ,,не", моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно
стандартште илtt спстемште за екологшчно

управление могат да бъдат представени:
Дко cъottl9etttHtttпe dохулlеtппtt са ttct

разпо-|lоJlсенuе в е-пекпlронеtl Qлор:ttсчп, l,tо.,tя,

п ocolte пIе: 6,еб adpec, орzсtн tt-ltt слуэtсба, ttзdctBctttltt

do Kyя eHttt a, l1l o|l l l о ll оз оваван е на DoKyst ett пt сt) :

t.]t.]t ]t ]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандпдатп

Икономическият оператор декларира, че:

Нампллвоне tm броя Оmzовор:

той изпълнява цели,ге и

недискрим инационните 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 документ:rлни
доказателства, моля, посоrlете за всеки от тях,
дали икономическият оператор разполага с
изискваните документи:
Дrul няrсоtt ol1l lllезлt серпtчr]luксtпttt tt-ut фор-lttt
Hct doKylzeltлta,lHtt Dоtсазапtе-,lсlllва са на

раы1 о.п()Jк,енuе в е.! rc Kпlpol ! el l ф op_tt апl", .+tо-оя,

11осоче1l1е за вспчкll оп1 l11ях,,

t]

[,.. ] [] Ща [] HeaJ

Qlеб аdрес, opzctч Llлlt слуэrба, LlзОавсlu|l!

dокуменпа, lпочно позоваване на
dоку.лlенmацuяtпа): t ]t ] t,.,,..]t.,,.,,]"

Част VI: Заключштелни положенпя

,Що.пупоdпttссtнttяш deKпctpttpct, ,te uнфор_ltсtlltяпtа, 11осочена в ,tаспtu II V по-zоре, е вярлtа ll l11o1!ll0, lt lle

е преdспtавена с ясttопtо разбttрсtне на ltoc_пedctllBttяttta прu преёспtавяttе ltct tteBeplttt Dcпttttt,

,Що.пупоdttttсанttяm офutlttа:tltо dекпарttра, Lle е в съспlоялluе l1plt поuскване u без забава da преdспtсtвtt

уксlзанuпlе серmtк]лtксппtt u dруzч фор.tttt на doKy,l,tetttllct|Htt dоксtзаlllе.|lсll1ва, освен в c-|lyllaLtllle, Ko?t|lllo.
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а) възла?аIl|ttяпl ор?ан lLllu въз.Iо)lсLllпе,|lяl1l може la получtt прttdруэtсавсllцлпllе doby;teltпttt |lрез п})як

Dоспlъп dо съоплвеlllнаll1а llal|Lloчa.|t!cl базсl daнHtt във всяка Dърэrава ч.ценк0, кояlllо е docлtl,tttttt
безплапtн tl" 

" 
ltлtt

б1 c,ttпttoHo опt l8 oKпtollBpu 20]8 а, наt'!-къою]|1, въз-|а?аIl|llяl1l opzaH чпLt въз.lожlll11е.|trlll1 Bellc
п р Lпl1 е ж, Lл в а с ъ о llt в е tltt ta пl а d oKy,lt е н ll1 all uя,

,Що_пуtlоDпuсанuяпt daBа офuцuсttllо съ?лсtсLlе [посочепtе въз-llа?аLllLlя op?al! шlлl въз-|lоJсlпllеlя съ?.,lаслlо

часпl I, разdе.п А] с)а по.пучtt dоспtъll Do DoKy,lleнпttпlle, поdкрепяttltt ttнфорltсttlttяпtа, коrlпlо е

преDоспtавена в [11осочепlе съоll1веlllнаll1а часш, разdел/ пtочксt/tt] oll1 tlасlllояlt|л!я EdttHeH евlrtпtеГt.,кtt

Ооку,ченп за обuрспrcенu поръчкu за Lle-|tllпle lla [посочете процедурата за възлагане на общественаt

поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Офutlttапен веспIнuк на Европеitскчя сl,tоз,

референтен номер)].

!ата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [......]
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ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП

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

ЕЕДОП, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП, те следва да имат предвид и следI{ите
общи указания:

1. В Част II: Информация за икономическия оператор, участниците попълват.rаст А,
Кореспонденцията между възложителя и участника ще се осъществява на пощенски
адрес/ел.поща, интернет адрес/факс от участника в ЕЕ.ЩОП. При разминаване на
информtацията върху плика и данните в ЕЕ,ЩОП) за вярно се приема посоченото в ЕЕДОП,

2. В Част II раздел Б: Информация за представителите на икономическия оflератор,

участниците вписват в поле ,,Представителство, ако има такива" лицата по чл.40,:tл.l
т.1, т.2 и т.3 от ППЗОП (лицата, които представляват },частника; лицата, които са чле ове Ila

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

представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи).
3. В Част II раздел В: ,,Информация относно използването на капацитета на други

субекти", участниците вписват в полето дали ще използват или не капацитета на друг1l
субекти - капацитета на трети лица по смисъла на чл.65 от ЗОП или подизпълнител/и по
смисъла на чл.66 от ЗоП.
В случай, че икономическият оператор възнамерява евентушIно да възложи на

подизпълнител изпълнението на част от поръчката в Част IV ,,Критерии за подбор", раздел В,
поле 10) се попълва процентно изражение на възложения обем.

4. Специфични национални основания за изключване:
4.1 . Осъждания за престъпления по чл.194-208 , чл.213а-217 , чл.219-252 и чл.254а-260 НК.
4,2. Наsтичие на свързаност по смисъла на пар.2, т,44 от !Р на ЗОП между участниците в

процедурата.
4.3. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата поръчка на дружестваl,а"
регистрирани в юрисдикции с преференчиален данъчен режим и на свързаните с тях лttца,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва друпtество,
регистрирано в юрисдикция с преференциа,,rен данъчен режим, освен при наJIичIIе Ila
изключенията по смисъла на чл.3 и чл. 5, т.З от ЗИФО!РЮПДРКЛТДС.

Участниците декларират обстоятелствата относно наличието или липсата на
специфични национални основания за отстраняване в Част III, буква Г от ЕЕ,ЩОП

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

участникът декJIарира в Част IlI, буква Г от ЕЕ!ОП (следващия ред) предприел ли е Mepкll
за реабилитиране по своя инициатива.

Ако отговорът е (да) в този ред следва да опише предприетите мерки.
5, Когато е наJIице необходимост от защита на личните данни или при различие в

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискваltията по чл,
54, a,r. 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 ЕЕЩОП участникът декларира дали е участвал в пазарн}I
консултации на възло}кителя и/или в подготовката за възлагане на обществена поръчка. В
случай, че в определения срок по процедурата е Irолучена само една оферта или заявление за

участие, които са предоставени от лице участвало в пазарните консултации илlл в

подготовката на документацията за участие, участникът се отстранява от процедурата ако не
може да докФке, че участието му в процедурата не води до нарушаване на принципа за

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

включително с посочване на имената и в какво качество по смисъла на чл.40, ал.1 от Ппзоп
е положен.
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ЩЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм свързано лице с друг участник в процедуратq по смисъла на ý 1, T.l3 и 14 от

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

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

неверни данни.

!ата:

Подпис:

(u-l,te ч фа-мtutttя)
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ОПИС НАДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОПАКОВКАТА,
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕ.ЩМЕТ:

,,.Щоставка на калциева хидратна вар за нуждIrте на ,,Брикел" ЕА,Щ", реф. J\Ъ

12003/2017г.

( посочеtпе наuменовсlнuеmо нq поръчкапа ч референпtен номер)

(uMe u фамlлttя)

.Щата:



договор

.Щнес.................20l'7 г., в гр. Гълъбово, меяtду:

"БРИКЕЛ"ЕАЩ гр,Гълъбово, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово.
област Стара Загора, извън града, тел: (04l8) 6 21 28; факс: (0418) 6 25 28, ЕИК: 12З526494,
Електронна поща: lnarket@Ыikel-bg.com Интернет адрес: http://ww.bгikel-bg.conr.

регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 12З526494;
Разплащателна сметка: IBAN: BGl4UNCR7000I521719468, BIC КОД: UNCRBGSF,
Уникредит Булбанк А.Щ гр,Стара Загора, представлявано от Янилин Павлов Павлов -

Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

......., със седа[ище и адрес на управление: гр. ...........,. обл.
общ. .,..,.....,...,, р-н ............., ул. ..........,...., Np......, вх,...,,,...., ет,,,.....,

адрес за кореспонденция: гр. .......,..... обл. ...........,.., общ. ......,,,...,,., p-ll

I. ПРЕДМЕТ НАДОГОВОРА

1. Предметът на настоящия договор е: .Щоставка на хидратна вар за нуяците на ,,Брrrкел"
ЕА.Щ" по, реф. Nq 1200З/2017 г., възложена вследствие на проведена открита процедура з.r

възлагане на ОП с предмет: ,r!оставка на хидратна вар за нуяците на ,пБрикел" ЕА!"
2. Химичният продукт! предмет на доставка е описан по наименование, физически cBol"lcTBa.

химически състав и прогнозно общо количество в Техническа спецификация /Приложение
Nsl/ към настоящия договор и в Предложение за изпълнение на обществената поръчка
/Приложение J,(s 2/, които следва да се считат за неразделна част от договора.
3. Всяка отделна конкретна доставка се извършва след змвка на Възлояtителя, която може да
бъде отправена в писмен вид или чрез електронно съобщително средство.
4. Условията за доставка са описани в документацията за участие по Обществената поръчка.
5. .Щоговорът се сключва в резултат на проведена открита процедура за възлагане на
обществена поръчка, реф. JФ 12003/2017г.

II. ЦЕНИ, НАЧИН НАПЛАШАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

1. Единичната цена на тон на химичния продукт е .........,.,..лева без сключен fllC и е в
съответствие с IJeHoBoTo предложение на Изпълнителя /Приложение NЪ З/, което следва да се
счита за неразделна част от договора. I{ените са при условие на доставка, DDP площадка

,,Брикел" ЕА,Щ, гр. Гълъбово, съгласно INCOTERMS 2010. Щените са твърди, вклtочват
всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката и не са обвързани с каквито II

м
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да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен
изрично упоменатите в документацията за участие.
2, Плащането на конкретната заявка се извършва в срок до 45 дни след фактическото
изпълнение на доставката, представяне на двустранно подписан приемо - предавателен
лротокол и фактlра-оригинал издадена съгласно чл.1l3 от З,ГИС. Срокът за плащане тече от
датата на последното събитие или на последно представеIIия документ.

ПI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Срокът на фактическо извършване на доставките е l2 (дванадесет) месеца, считано от
датата на сключването на договора. Страните са обвързани от действието на договора до
изтичането на един месец от датата на последната доставка и извършването на всичкli
плащанпя.
2, Срокът за изпълнение на всяка конкретна доставка след заявка е 3 (три) календарн}t

дни от датата на подаване на заявка, При бързи доставки и при аварийни нух(ди срокът на

доставка се уточнява при всяка отделна заявка, но не може да бъде повеrIе от 1 (един)
календарен ден.
З. Срокът на действие на договора се удължава и горните срокове спират да текат при
настъпването на непреодолима сила - непредвидено или непредотвратимо събитие о,l,

извънреден характер (например войни, природни бедствия, общи стачки, бунтове,
обществени вълнения), възникнало след сключване на договора и засягащо изпълнението на
същия. В случай, че някоя от страните по договора е засегната от непреодолима сила, за да се
ползва от удължаването на сроковете, тя е длъжна в двудневен срок от възникване lla
събитието писмено да уведоми другата страна за това.
4. Страната не може да се позове на непреодолима сила ако е била в забава.

Iv. ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЕМАНЕ

1. Изпълнителят уведомява Възложителя по телефон или факс, че има готовност за

експедиция на химикалите, минимум 1 (елин) календарен ден преди доставката им, В
случаите на бързи доставки този срок е З (три) часа. Възлохсителят организира извършването
на входящ контрол на доставката.
2. Пр" доставка Изпълнителят представя на Възложителя ф актура-оригинал.
съдър}каща номер на договора, опис на стоката с количества, единични цени и обща
стойност;
- товарителница;
- партиденсертификат(анализносвидетелство);
- приемо - предавателен протокол, както и всички други документи, описаllt,l в

документацията. ,Щоставка без изискуемите документи няма да бъде приемана от
възложителя.
3. Приемането на доставката се извършва до 14.00ч. на съответната дата, на територията
на Възложителя в присъствието на представители на двете страни по договора, като се
проверява количеството и качество на доставения химичен продукт (чрез визуален, а I(огато
Възложителят счете за необходимо - и лабораторен кс,нтрол), наIичието и окомплектовката
на експедиционни документи. Представителите на страните подписват приемо-предавателеIl
протокол, удостоверяващ, че съответното количество химичен продукт е доставено в склад
на Възложителя.
4. При констатирани по време на визуfurния входящ контрол несъответствия в

количеството на химикалите, Изпълнителят коригира количествата, като при установен
недостиг досl,аtsя лоrrъJrни,lелно количество в срок до 2 (два) работни дни. При установен
излишък, ако същият надхвърля 10% (десет на сто) от заявеното количество за KoHKpeTHaTzr

доставка и ако Възложителят няма техническа възможност да приеме излишните количества
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в подходящи съдове, то той връща обратно на ИзпълЕителя излишните количества химичен
продукт в деня на доставката. Ако при последната доставка бъдат констатирани излишъцлI,
независимо от количествата им, същите са за сметка на Изпълнителя и няма да бъдат
заплащани от Възложителя. В приемо-предавателния протокол се отразяват разтоварените в
склада на Възлоrкителя количества. Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод
коригиране на количествата са за негова сметка.
5. При констатирани по време на визуалния и лабораторен входящ контрол
несъответствия в качеството, Възложителят връща на Изпълнителя доставенI,Iте
некачествени количества химичен продукт, като в приемо-предавателния протокол се
описват оставащите в склада на Възложителя количества, както и количеството и приtIинIrте
за връщане на некачествения химичен продукт. Изпълнителят е длъжен в срок до 2 (два)

работни дни да достави на Възложителя количества, заменящи върнатите му и отговарящи
качествено и количествено на изискванията на Възложителя. При получаване на новите
количества химичен продук отново се извършва входящ контрол по реда, описан по-горе.
Химикалите се приемат с подписването на приемо-предавателен протокол. Вси.rки
допълнителни разноски на Изпълнителя по повод замяната на некачествени доставки са за
негова сметка.
6. В процеса на влагане на доставения химичен продукт в производствения процес!
Възлоrrtителят извършва текущ контрол за качеството им. Ако в резултат на текущия контрол
се установят несъответствия в качествено отноIпение с изискваните показатели,
Възлоrrtителят уведомява Изпълнителя за констатациите си и кани негов представител, който
трябва да се яви в срок до 2 (лва) ка,тендарни дни, за да бъде съставен двустранен
констативен протокол за откритите недостатъци по химичния продукт. Ако в горния срок не
се яви представител на Изпълнителя за констатиране на недостатъците, Възлоrrtителят сап,l

съставя констативен протокол, в който се описват откритите недостатъци и KoI-lTo е

задъпжителен за изпълнение от Изпълнителя. Ако явилият се представител на Изпълните.ля
откаже да подпише констативЕия протокол, Възложителят отбелязва това обстоятелство в

присъствието на двама свидетели, които могат да бъдат и от персонаJIа му! след което

протоколът е задължителен за изпълнение от Изпълнителя. С полагането на подпис върху
вастоящия договор, Изпълнителят се съгласява, че съставения протокол за рекламация на
продукта (в това число и едностранно съставения, както и съставеният при отказ от
подписване), притежава доказателствена сила за пред съд и че в случай на реализиране на
отговорността му за рекламации по съдебен ред, същият няма право да оспорва
констатациите, отразени в протокола.
7. Изпълнителят е длъжен в срок до 3 (три) календарни дни от датата на констативния
протокол по предходните точки да достави на Възложителя съответните количества хип{ичен
продукт, заменящи некачествените и отговарящи качествено и количествено на изискваниятit
на Възложителя. При получаване на Еовите количества се извършва входящ контрол,

Щоставките се приемат с подписването на приемо-предавателен протокол.
8. Във всички случаи на констатирано неточно изпълнение на задълженията по договора
в количествено или качествено отношение, с изключение на случаите на установени
излишъци, Изпълнителят дълrки неустойката по чл. 3 от Раздел lX на настоящия договор.
9. При констатирани несъответствия по отношение на качеството, за дата на доставка се
приема датата на приемо-предавателните протоколи по т.5 и т.7, подписан от двете страни,
след доставка на материали, отговарящи на изискванията на Възложителя.
10. В срок до 5 дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол по т. 3 или при
констатирани недостатъци съответно - протокола по т. 9, от настоящия раздел на договора,
Изпълнителят представя на Възложителя фактура - оригинал, съдържаща описание на
доставения при конкретната зiUIвка химичен продукт9 номер на договора, единични цени.
количества и обща стойност. Към фактурата се прилага приемо - предавателния протокол.

Ч. ТРАНСПОРТ



1. Химическия продукт се доставя с автоцистерни за насипни товари, с товароносимост
от по 24 :26 тона, предотвратяващи овлажняване ил1.I втвърдяване на продукта илLI друго
влошаване на качеството му, разсипване, разпиляване Ilли пропуск по време на транспорта tl

разтоварването, IJистерните са снабдени с компресор за разтоварване и ьвкава връзка с
адаптор от материfu,I, устойчив на химичния продукт и съвместим с разтоварваl](ия
накрайник на силоза в централата за безпроблемно и безопасно разтоварване,
2. Изпълнителят носи отговорност за щети, нанесени на Възложителя по причlIна на

влошено от транспорта качество на химическия проду!rт, както и от равсиIlване, разпиляване
или пропуск по време на транспорта и разтоварването, В тези случаи Изпълнителят е длъ}кен

да възстанови щетите за своя сметка.

VI. ГАРАННИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

l. Преди сключване на договора Изпълнителят представя гаранция за добро изпълнение
в една от формите определени в чл, 111 на ЗОП, в размер на ................., представляващи 4

%о от стойността на договора, закръглена до лев.
2, Гаранцията в брой се връща на Изпълнителя до 30 /тридесет/ дни след датата Hi]

изтичане на обвързващото действие на договора по смисъла на т. 1 от Раздел III от същия, при
липса на забелехtки от Възлоrкителя и отправено писмено искане от страна на Изпълнителя
до отговорника по договора.

Ако гаранцията е банкова, същата е със срок на валидност - 14 месеца от датата
на сключване на договора.

Ако гаранцията е застраховка, се представя оригинална полица със срок Ilzl

валидност 14 месеца от датата на сключване на договора.

ЧII. ГДРАНЦИИИРЕКЛАМАЦИИ

1. Изпълнителят гарантира, че качеството на доставения от него химичен продукт
отговаря на изискванията на стандартите в страната както и на изискванията от
документацията към обществената поръчка.
2. Изпълнителят гарантира, че доставените от него химикали са минfu,]и всички етапи на
производствен и лабораторен контрол на качеството при производството им и същото не е
занижено при транспорта и доставката им,
3. Качеството на доставения химичен продукт се удостоверява с изискуе 4Iiте

документи.

YПI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ВЪЗЛоЖИТЕЛЯТ:
1.1. има право:
1.1.1, да оказва текущ контрол при изпълнение на договора. Указанията на
Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя,
доколкото тези указания не излизат извън рамките на договора.
1.1.2. да не приеп{е доставените количества химичен продукт, в случай, че tlN,la

забелея<ки за неточно изпълнение в количественно или качественно отношение.
I.2. е длъжен:
1.2.1. да заплати дължимите от него суми в сроковете и размерите,
II от настоящият договор;
1-2.2. да приеме доставката и да подпише пр иемо-предавателен
химикалите отговарят на техническата спецификация! на условията

представени всички придружителни документи.

съгласно Разлел

протокол. ако
за доставка и са
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2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
2,1, се задължава да уведоми Възлоlкителя 1 ден преди готовност за доставка.
2.2, се задължава да представи необходимите документи при доставка
2.З. се задъля(ава да изпълни поръчката качествено в съответствие с приложеното
в офертата му техническо предложение, неразделна част от договора;
2.4. се задължава да достави допълнително количество продукт или да замеIIII

некачествен продукт с качествен, при констатирани отклонения в колI]rIествено илtI
качествено отношение, както и да заплати дължимите по договор санкци1] и

неустойки.
2.4. се задължава да достави химичния продукт в срока, упоменат в Раздел IlI от

договора.
2.5. се задължава при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва
изискванията на чл.1 13 от З!!С и чл.4 от Закона за счетоводството.
2.6. .Ща се запознае с пзискванията на пропускната система за допускане до
територията на ,rБрикел" ЕАД и да изпълнява тези изисквания.
2.7, В еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с

отговорника по договора и с негово съдеиствие да съгласува с компетентните лlIца
на Възложителя от отдели ,.Безопасност и здраве при работа" и,,Екология", както Ii

РСПБЗН, необходимостта от представяне на документи за допускане до територията
на дружеството. Компетентните лица съгласуват подготвените от Изп,ьлнителя

документи.
2.8. Изпълнителят е длъжен да спазва всички приложими правила и изискваIIия.
свързани с опазване на околната среда) социалното и трудовото право, приложr.lми
колективни споразумения иlили разпоредби на международното еколог}tчно,
социално и трудово право отразени в приложение Ns10 от ЗОП.

1. Възложителят дълх(и на Изпълнителя неустойка в рaвмер на 0,1 %, върху
неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 0/о от
стойността на забавената сума.
2, При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% на ден върху стойността на
забавеното изпълнение, но не повече от 100% от стойността на договора.
3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустоЙка в размер н,а 2Уо от стоЙнос г гll

на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение,
4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дълlItи
неустойка в размер на 300% от стойността на договора.
5. При пълно неизпълнение или каквото и да било неточно изпълнение, Възлоltсите,ltя,г

има право да усвои гаранцията за изпълнение по Раздел Vl от настоящия договор.
6. Плацането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото
и да търси обезщетения за претърпени вреди и 'пропуснати ползи над размера на
неустойката.
7. Ако Възлоrrtителят прецени, че срокът за изпълнение на договора не Nlo)Ite да
бъде спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия l-rл l.r

бездействия, същият не налага предвидените в договора санкции и неустойки за
о пределен от него период.

Х. ПРЕКЛТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
l , Настоящият договор се прекратява:
1.1 . С изтичане на срока по т. 3.1.;
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|.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10-

дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
1.4. С окончателното му изпълнение;
1.5. По реда на чл. 1 1 8 ЗОП;
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛJIТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
2.|. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 работни
дни;
2.2. Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатиранIl
недостатъци;
2.З. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
З. ВЪЗЛОЖИТЕЛJIТ може да прекрати договора едностранно с 30-дневно предизвестие.
без дъляtими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.
Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения мея(ду страните за

извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности гtо

изпълнение на договора,

.- XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка
страна, при спазване на общите изисквания Ila Търговския закон, Закона за

задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки.
2, По всички въпроси! възникнапи при изпълнението на настоящият договор
(включително връщане на гаранцията за изпълнеЕ]ие), Изпълнителят се обръща къп,t

отговорника на договора, указан по-долу.
3. Изменението на настоящия договор за обществена поръчка се допуска по изключение,
при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.
4. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между cTpaнllTe, а прri
непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд на Републлtка
България.
5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащотt,l
законодателство.

Приложения:
Прилоrкение Ns l: Техническа спецификация от документацията.
Прилоlttение Nч 2: ,,Предложение за изпълнение на поръчката" копие от офертата.
Прилоrrtение No 3: ,,I{eHoBo предложение" копие от офертата.

Оrtоворник по договор ol страна на Вьзложителя: ...,,,......
Име, фамилия, длъжност

О гговорник по договор от страна на Изпълнителя: ... ......
Ипле, фамилия, длъя(ност

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/ Янцлин Павлов /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НЛ ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА И ПУБЛИЧНО

СЪСТЕЗАНИЕ, ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Настоящите указания са валидни и се прилагат за подготовката на оферти при
възлдгане на обществени поръчки - открита процедура и публично състезание

1. Общп условия относно възлагането на поръчката
1.1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електроннll
средства до документацията за обществената поръчка от датата на:

- публикуване на обявлението в ,,Официален вестник" на Европейския съюз при oTкpliTa
процедура;
- публикуване на обявлението в Регистъра на обш.ествените поръчки прrt публично
състезание.
Щялата документация се публикува в профила на купувача, в електронната преписка на

конкретната поръчка.
1.2, Когато техническата спецификация е с голям обем и съдържа конструктивна
документация, чертежи, проекти или други документи, свързани с изпълнението на
поръчката, същата се публикува в профила на купувача, в електронната преписка на

процедурата, раздел,,Техническа спецификация".
l.З. Всяка процедура получава уникален референтен номер, под който молtе да бъде

намерена в профила на купувача, Раздел ,,Процедури".
1,4, Всеки участник може да отправи писмено искаЕе за разяснение във връзка с обявенLtте

условия, в сроковете посочени в ЗОП. Искането за разяснение се изпраща на посоаIения в

обявлението/решението факс, поща, куриер, лично или по e-mail. Когато исканеl,о е

направено по e-mail, същото следва да е подписано и подпечатано от представляващия

дружеството.
1.5. В електронната преписка на поръчката, в профила на купувача, се публикуват писменll

разяснения по условията на обществената поръчка. Разяснението не се изпраща отделно на

конкретния участник, отправил искането за разяснение.
1.6, Искане за разяснение постъпило след сроковете, посочени по-долу, не се разглежда:
- при открита процедура - лицата могат да искат разdснение в сроковете по чл.33, ал.1 от
зоп.
- при публично състезания лицата могат да искат разяснение в сроковете по чл.180, ал,1 от
зоп.
1.7. !о изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да оттегли, промени
или допълни офертата си.

2. Подаване на оферти
2.1. Офертите се подават в управлението на дружеството, гр. Гълъбово 6280, обл. Стара
Загора, Извън града, Административна сграда на ,,Брикел" ЕАД, отдел ,,Търговски". прIt

спазване на пропускателния режим на възложителя.
2.2. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възлояtителя. Не се
приема и оферта в опаковка, незапечатана или с нарушена цялост. Такава оферта се връща lla

участника.
2.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото,
определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се
подписва от представител на възложителя (завеждащ регистратура) и от присъстващите лица.

Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на

оферти от лица, които не са включени в списъка. Полl,чените оферти за участие се предават
на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се

подписва от предаваIIlото лице и от председателя на комисията
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2.4. ,Щокументите, свързани с участието в процедурата (офертата), се представят от участника
или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя в

обявлението.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска слуlrtба, разходите
са за сметка на участника. Риска от загубване на офертата или неполучаване на офертата в

указания срок и час е за сметка на участника.
Възложителят не се ангах(ира с каквото и да е съдействие за пристигането на офертата tla

укaвания адрес и час.
2.5. .Щокументите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
- наименование на участника, включително участниците в обединението когато е

приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес;
- наименование на поръчката, референтен номер, а когато е приложимо и обособените
позиции, за които се подават документите.
2.6. Когато поръчката е разделена на обособени позиции, и участIiикът подава оферта за
повече от една позиция, се подава една опаковка, съдържаща документите за съответните
позиции.
2.7. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документиl,е в

опаковката, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя. наименованI{е

и референтен номер на процедурата, а когато е приложимо - и за коя обособена позиция се

отнасят,
2.8. Опаковките с мострите получават същия входящ номер на офертата, като в регистърzt на
възложителя и на документа, издаден на приносителя на офертата срещу входящllя ногdер се
отбелязва ,,мостра".

3. Изисквания към участниците при подготовка на оферта
З.1, При подготовка на офертата участниците са длъя(ни да спазват изискванията на
възложителя, да се придържат точно към обявените от Възложителя условия! образци и

указания, публикувани в профила на купувача.
3.2. Всеки участник има право да представи само една оферта.
3.3. Офертата се изготвя на български език на хартиен носител. Ако е поискано от
възложителя, ценовата оферта може да бъде представена и на електронен носител.
3.4. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в поръчката, ако ]иоже

самостоятелно да подава оферта за участие или да сключва договори съгласно
законодателството на дърх(авата, в която е установен.
З.5. Когато участник в обществената поръчка е обединение, той следва да представи в

офертата си копие на документ, съгласно изискванията на т.4.1.3 от настоящите указания.
3.6. Участниците могат за конкретната поръчка да се позовават на капацитета на трети лIлца,

независимо от правната връзка между тях, по отЕошение на критериите, свързанIi с

икономическото и финансово състояние, техническите способности и професионална
компетентност, при спазване на изискванията на чл.65 от ЗОП,
3,7. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да N4оже да
докаже, че ще разполага с техните ресурси за срока на договора, като представи докумен,tи за

поетите от третите лица задължения.
3.8. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на
които участникът се лозовава на техния капацитет и за тях да не са нfu'Iице основанията за

отстраняване от обществената поръчка
3.9. Когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнители, същIлте

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

поетите от подизпълнителите задължения.
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3.10. Подизпълнителите трябва да отговарят на съотв,jтните критерии за подбор съобразно
вида и дела на поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за
отстраняване от процедурата.
3.11. Участник в обединение, което е подало оферта, не може да подаде самостоятелIlо
оферта или да участва в друго обединение, подало оферта в същата поръчка.
3.12. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник,
не може да представя самостоятелна оферта.

З.lЗ. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни у{астници в една и съща поръчка.

Съгласно ý 2, т.45 от ,ЩР на ЗОП ксвързани лица) са тези по смисъла на ý 1, т.13 tl 14 от

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
3.14. Количеството, вида, качеството и функционалните характеристики на предложените

дейности (СМР, услуга или доставка) трябва да отговарят напълно на изискванията lla
Техническите спецификации и условията за изпълнение на поръчката.
3.15, Вариантност на офертите се разрешава само ако това е изрично позволено в

обявлението и документацията.
3.16. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обществената поръчка. Ако
в обявлението изрично е посочено, че участниците могат да подадат оферта за една, няколко
или всички обособени позиции, то офертата задъл)Itително трябва да включва пълния обеп,t

. по предложените от него обособени позиции. Предложения за част от обществената поръчка
или част от съответната обособена позиция (група) не се разглеждат и участникът представI.Iл

такава оферта се отстранява.

4. Изисквания към съдържанието на документите в опаковката
При открита процедура и публично състезание опаковката включва:
4.1. Щокументи за доказване на лично състояние и съответствие с критерпrпе за подбор,
вклIочително документIпе по чл.39, ал.2 от ППЗОП, както следва:
4.1.1. Единен европейски док}мент за обществени поръчки (ЕЕДОП) за уrIастника в

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя.
* Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕ!ОП се представя за
всеки от участниците в обединението.
** Когато участникът използва подизпълнител, ЕЕ.ЩОП представя и всеки подизпълнител;
*** Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, третото лице представя
ЕЕдоп.
4.1.2. !окументи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложиN{о.
Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП, има право да представи

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпрекLI
наличието на съответното основание за отстраняване. ,Щоказването е по реда на чл.56 от ЗОП.
4.1.3. flокументите по чл.37, м,4 от Правилника за прилагане на ЗОП, когато е приложиN,Iо.

Когато участник в обществената поръчка е обединение, той следва да представи в офертата
си копие на документ. от който е видно правното основание за създаване на обединението.
както и следната информация:
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- да бъде определен партньор, който представлява обединението;
- да бъде уговорена солидарна отговорност на всички члеIlове на обединението.

*Когато процед}рата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се
комплектуват отделни документи по т,4, 1 . и се поставят в опаковката.
** В случай, че в обявлението на основание чл.47, a,r.10 от ППЗОП възло)кителят допуска
възможността за участие в поръчката да бъде представен един ЕЕДОП, независимо от броrt

на позициите, за които участникът подава оферта, се подава един ЕЕ!ОП.
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4.2. Техническо предложение:
4,2,l .Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификацлt1.1

и изискванията на възло)Itителя - по приложен образец
4,2,2. !окумент за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законнlrят
представител на участника - оригинал или заверено от участника копие.
4.2.3. flекларация по чл.З9, ал.3, т.1 буква,.д" от Правилника за прилагане на ЗОП, че прrr

изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на

околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - прLl поръчкll зсl yc.ly?ll ll
сmроlrпе]сm&). п0 пpt:.1oJlcet l образеt1,

4.2.4. Мостри, описание и/или снимки на стоките! които ще се доставят, когато това е

изисквано от възложителя в обявлението.
4.2.5..Щруга информация и/или документи, изисквани от възложителя в документацията ll
описани като приложения в образеца на техническото предложение.
+Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позицLlя се
комплектува отделно техническо предложение, което се поставя в опаковката.

4.З. Запечатан непрозрачен плик с надпIlс ,rПредлагани ценови параметри":
4.3.1. Пликът с надпис .,Предлагани ценови параметри" трябва да съдърп(а ценово
предложение, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиваttе. tl

предложенията по други показатели с парично изражение - по приложен образец,
4,l,3.1.I{ените следва да бъдат определени до пълното изпълнение на поръчката, в лева без

ддс.
4.1.З.2. В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени lI

обща стойност, поради допусната техническа грешка от страна на участника, комисията
класира офертата на база предложените по-ниски цени, Участникът, опрелелен за
изпълнител е длъх(ен да представи на възложителя, ново ценово предложение, съответстващо
на стойността, изчислена от комисията, като се коригира само сгрешената единична цена llлlл
обrца стойност,
4.1.3,3. При липса на предложена цена на отделен артикул/номенклатура от предмета на
поръчката или на отделна обособена позиция, офертата се приема за непълна и участникът се
отстранява. Предлагането на цена 0 лв за конкретен артикул/номенклатура при налиtпiе на
обща цена, не се счита за непълна оферта.

4.З.2. Щруга информация и/или документи, изисквани от възло)Itителя в докуNIентацията II

описани като приложения в образеца на ценово предложение.
4.З.З. I{eHoBoTo предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпllс
,,Предлагани ценовIt пapaMeTprr", който съдържа ценовото предложение по т.4.3.1-.l.З.2.
Върху плика се посочва:

- наименование на участника
- наименование на позицията

*Когато процедурата е разделена на обособени позрjции, за всяка обособена позиIIия се
представят отделни пликове ,,Предлагани ценови параметрп", които се поставят в
опаковката.

4.4.Опис на представените доктменти.
Описват се всички документи представени от участника в опаковката с документи, вклIочителIIо
представените мосlри, ако има такива.
*Когато поръчката е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се
представя отделен опис.

4.5. .Щокументите по т,4.1 и т.4.2. се комплектуват по начин, който не позволява тяхното

разместване, скрепени Ееподвижно.

12



5.Провеждане rra обществената поръчка.
5,1. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители
на средствата за масова информация.
5.2. Упълномощеяите представители представят на комисията копие на пълномощното.
5.З. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за

данни, заявени от участниците, иlилu да проверява заявените данни! включително LIрез

изискване на информация от други органи и лица.
5.З.1. Когато участник се позовава Еа капацитета на трети лица, той трябва да мо)ке да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от трети
лица задължеЕия,
5.3.2. Комисията има право да изиска от участника да представи декларация по чл. З и чл. 5,

т.3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистриl]анli в

юрисдикции с преференциа,тен данъчен режим, контролираните от тях лица и TexнllTe
действителни собственици.
5.З.3. Комисията може да изиска от участника да представи списък по чл.40, ал.1, т.З от
ППЗОП - списък на други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху
дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, ваJIиден за представляващите го
лица, членовете на управителните или надзорните органи - свобоdен пексп1
5.4. Комисията прилага чл.'72 от ЗОП, когато установи, че предложението на някой от

участниците, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите

участници. Член 72 се прилага само по отношение на предложения за цена или разп{ер на

разходите, измерими в пари, т.е. тези, които се съдържат в плик кПредлагани ценови
параметри).
Получената обосновка се оценява fiо отношение на нейната пълнота и обективност относно
обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При необходttмос г

от участника може да бъде изискана )"точняваща информация. Обосновката може да не бъде
приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са
достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.
5.5. Възлоrкителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички лIлII

част от документите, чрез които се докaвва информацията, посочена в ЕЕ!ОП, когато това е

необходимо за законосъобраното провеждане на процедурата.
5.5. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата lI

начина на сключване на договора.
5.5.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена
поръчка, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител извършI.1

действията по чл. 1 l2, ал.1 от ЗОП.
5.5.2. Възлоrкителят не сключва договор при условията на чл.112, ал.2 от ЗОП.
5.5.3. Възлоясителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на

решението за опредешIне на изпълнител или на определението, с което е допуснато
предварително изпълЕение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
5.5.4. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложлlтелят
прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се
приема и неявяването на уговорената дата, освен ако е по обективни причини, за което
възложителят е уведомен своевременно.
5л6. Когато сключването на договора подлежи на разрешителен режим от страна на
принципаJIа на дружеството, срокът за сключване на договора започва да тече от датата на
писменото уведомяване на изпълнителя за полученото рaврешение.
5.7. В случай, че участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на

фиически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за
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създаване на юридиqеско лице, договорът се сключва след представяне на документите по
чл,70 от Правилника за прилагане на ЗОП.

б. .Щокументи прп сключване на договора:
6.1. !окументи съгласно изискването на чл. 58, ал. 1 от ЗОП, издадени от компетентен оргаI{.

за удостоверяване липсата на основания за отстраняване по чл. 54 от ЗОП;
Свидетелството за съдимост следва да е вaIлидно към датата на сключване на договораJ
всички останали документи следва да бъдат издадени до 60 календарни дни преди датата на
подписване на договора. Щокументите се представят в оригинfu,I или нотариално заверенll
копия.
6,2. .Щокументи по чл.67, ал.6 от ЗОП за доказване съответствието с критериите за подбор на
възложителя.
6.З. Когато участникът използва подизпълнител иlиллl се позовава на капацитета на TpeTLI

лица, документите по т.6.1 и т.6.2 се представят и за тях.
6.4. Гаранция за изпълнение на договора. Гаранциите се предоставят в една от следните

форми, по избор на участника:
6.4.1 . парична сума;
6.4.2. банкова гаранция;

_ 6.4.З. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на

изпълнителя.
6.5. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, тя се внася по сметка на възло)Itителя,

посочена в обявлението.
6,6. Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция тя трябва да бъде безусловна.
неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че

изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.
Образецът е препоръчителен.
6.7. Когато гаранцията за изпълнение е застраховка тя трябва да е сключена в полза Hit

възлоя(ителя, като застрахователната сума по нея е равна по рaвмер на размера на дължиNIатчI
гаранция за изпълнение. Преди подписване на договора участникът, определен за

изпълнител, представя застрахователната полица и общите условия на застрахователя за

съгласуваЕе от Възложителя,
6.7.1. Минима"тно съдържание на застрахователната полица, предоставена като гаранц}lя за

изпълнение на договор:
6.7.1 . l . Застрахователно покритие: за целта на настоящия договор застрахователят осигурява
застрахователно покритие на вземанията по !оговор J\Ъ с предмет ,,.....,
застраховани при условията на настоящия застрахователен договор срещу посочените по-

долу рискове:
- пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения
договор;
6.7.1.2. Повод за предявяване на претенции: пълно или частично неизпълнение на
задължения съгласно условията на сключения договор;
6.7 .|.З. Лимити на отговорност:
- сумата по гаранцията за всяка една претенция;
- сумата по гаранцията за всички претенции през срока Еа застраховката.
6.8. ,Щекларация по чл.6, а,т.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - попълва се по
представения образец към настоящите укaвания.

7, За всички не}редени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за общественtlте
поръчки и Правилника за прилагането му,
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Приложение:
Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

БАНКОВАГАРАНЦИЯ
за изпълненце на договор за обществена поръчка

ПоЛЗВАТЕЛ:
"БрикЕл,ЕАд _ гр.гълъБово
Адрес: гр.Гълъбово - Извън града, пк 6280
Телефон: 04l8 / 6 2128
Факс: 0418/625 28
Изпъл нителен !ирек r ор:

НАРЕДИТЕЛ:

Адрес: ....,.,,........
Телефони:
Факсове:
Изпълнителен Щиректор / Управител: ......,.........

ГАРАНТ:
БАНКА:
Алрес:,........,.,....
Телефони:
Фа ксове:
Регистрирана по ф. !ело Ло..,............. /...,......,., г,

По описа на..,.,,.......,....,..,,...,. Градски / Окръжен съд
Представлявана от :

Излъл ни t елен .Щиректор :...,..,..,.,.,,.....,...,.

Изпълнителен [ирек rop :,,.,..,.,,.,.,,..,.,,.,,,.

ДАННИ ЗА !ОГОВОРА:
Обекl на доr овора:

.Щоговор Nч ..,.., l .,,.,.,...,.. (попълва се след сключване)
Обша стой ност на договора:
Краен срок за изпълнение на договора:
(.Щоговорът се сключва меlIцу ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕ!ИТЕJUI)
Сключва се въз основа на проведена процедура с предмет:

Вид процедура:
Референтен No (tto;ltepa на кtlнкреlllнапlа поръ,lка)
(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕ.ЩИТЕЛЯ за сключване
на договор с ПОЛЗВАТЕJUI за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.
Заявяваме, че cN,Ie запознати подробно с условията на процедурата, проекто-договора о,I

.Щокументацията за участие в процедурата, проекто-договора на НАРЕ!ИТЕЛЯ от предлоlItението Nly,

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на лърво място интереси,ге на

ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕ.ЩИТЕЛЯ.
Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се
задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранция за

изпълнение на договора, която е в размер на (С.човолl: ., ., . . . . . . , , , , . . , , . , , ) -|teBa, при спазване

условията на ,Щоговора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декJIарация-оригинал за

наличие на неизпълнение на задълll(енията по договора от с,tрана на НАРЕ.ЩИТЕЛЯ, кои,го по

условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕ,ЩИТЕЛЯ rrлlr до
едностранно прекратяване на договора от страна на ПОЛЗВАТЕ"ТUI (Възложителя).
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Сумата по тази гаранция ще бъде изпла,гена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора
негова банкова сметка.
Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Щоговора има срок на валидност йl 30 (пtрчОесеlп1

ка,ченdарtttt dHtt с.lеd r)апruпа ttct крсtitl!1lя сrок зо llpllt,lюtlBoI!e lta BcttrtKtt DozoBopHlt заОъ:lJлсе лlurl ме)l<ду

страни,ге, съгласно текста на договора,
Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на

писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинаJlа на настоящия

документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.
Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, и в случай, че в проекто-договора по
конкретната процедура има кJIауза за частично освобоя(цаване на гаранцията за изпълнение, частиLlно

се освобождава сума, съответна на изпълнената част от предмета на обществената поръчNа.

Срокът на валидност на нас,tоящата гаранция це бъде удълrкен в случай. че действието на договора
между НдРЕЩИТЕJUI и ПОЛЗВАТЕЛЯ е улъл;tено на база сключено писмено споразуN{ение, с KotJTo

се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му,

!ействието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕ!ИТЕЛЯ, ако е

направено в рамките на срока на валидноспа й.

Задълlttаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция] aIiO

предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това, Това е необходимо във връзка
с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възмо)l(нt]

обстоятелства, касаещи въз]!1ожността за предсрочно неправомерно освобождаване на настояlllата
гаранция,
При всички останали сл}пlаи, нас],оящата банкова гаранция се освобояцава след писNlено искане (в

оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банковit
гаранция, който НАРЕ,ЩИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при скJlючване на договора.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в

Република България и приложиI,Iи към съответната ситуация.

дата: ....,..,..,

град: .,,...,,,,.

БА НКА:
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гр. ..,..,...,....,.....,..,
.Щекларатор:

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

Извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Чл, 6. (2) Лицата по чл. 3, ал, 2 и j (заб.ред. - включително ЧСИ като лице по чл. З, ал,2, т,З2 от ЗМИП)
rrдентифицIлрат физrlческите лица, които са действитеiни собственици на клиент - юридическо лице, Kal(To

и лредприемат деI:iствtlя за проверка на тяхната идентификацlля ,., Прlr липса на друга ьзмо?кtlост
идентифицирането може да се l]зgьрши чрез декларация, подписана от законния представllтел I]лlt

пълномощника на юрrIдическото лице,..,
Извлечение от Правилника за прилагане на ЗМИП

Чл, ll. (l).Щекларацията по qл. 6, ал. 2 ЗМИП се подава пред лицето по чл, 3, ал. 2 и j ЗМИП ил]l прел
определен от него служител преди извършването на операцията или сделката.
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ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл, 3 и чл. 5, т.3 от Закон за икономическите и

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
даЕъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици във връзка

с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен участник:
1. Е/Не е дружество kяtэноmо се поdчерпава), регистрирано в юрисдикции с

преференциален данъчен режим, включително и чрез грая(данско дружество/консорциум, в

което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференчиален данъчен режим.
2. Е/Не е свързано лице (вяlэноmо се поdчер!цgýд) с дружество, регистрирано в

юрисдикции с преференчиzrлен данъчен режим, включително и чрез грах(данско
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциа,rен данъчен режим

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

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистриранLl в

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и TexlIIlTe

действителни собственици.
Зсtбелеlrcка: ТсtзL! mочксl се попъ-tво, ако Dрухесmвоmо е pe?LtcпlpllpоHo в юpttcduKtlttlt с

преференцuален dаtъчеlt pe)lcll.]|t LlJru е свързOно с ,tlll|a, pelllclпpllpattLt в lo1lttcOttKtltttt с,

пре ф еренцtt сt_пе tt d at rcч е t t ре ltctt,lt,

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведоп,Iя
Възлоlкителя 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.

,Щата:

Подпис:

(ulle u фаutпttя)

,Щекларатор попълвап се mрuпе LlMeHa Lt dлъэtсносlпнопlо качеспlво

Наименование на участника

Наименование на съдружника в

обединението
попълва се ca|,to ако учасmIпIк е обеduнеttttе, коепlо lle е

юрttdчческо .пrtце
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