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1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА СИСТЕМА

1.1. Описание на стоките, които ще бъдат вьзложени чрез спстемата.

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

Предмет на квалификационната система за подбор на стопански субекти е изработка
изработка чрез отливане (с последваща машинна обработка) п доставка на изделия от
стомана, чуryн, цветни метали и сплави, необходими за правилната и нормапна работа на
производствените съоръжения в,,Брикел" ЕА.Щ.

Предметът на спстемата е разделен на 3 (три) обособени позицпи, както следва:

- Обособена позиция Ns 1 ,,Изработка чрез отливане (с последваща машинна обработка) rr

доставка на изделия от стомана".

- Обособена позиция JФ 2 -,,Изработка чрез отливане (с последваща машинна обработка) Ir

доставка на изделия от чугун".

- Обособена позиция Ns 3 ,,Изработка чрез отливаIIе (с посllедваща машинна обработка) ll
доставка на изделия от цветни метzuIи и сплави".

Описаните изделия се изготвят по чертеж, При огливката на изделията и последващата
машинна обработка се спазват техническите изисквания на Възложителя и приложиN{пте

технически условия и стандарти подробно описани в чертежите.

Количествата изделия, предмет на настоящата квалIлфикационна система! не могат да бъдат

предварително определени с точност, поради тежките и непостоянни режими на експлоатация на
технологичната механизация при осъществяване на производствената дейност на,,Брикел ЕА.Щ.

както и поради внезапното възникване на необходимост от извършване аварийни ремонтни работи.
при които основно се влагат поръчваните изделия.

В приложената към документацията спецификация са посочени само изделията, които най-
често са заявявани за доставка в дружеството. Спецификацията има само информативен характер и
не представлява пълно описание на всички видове изделия, които ще бъдат възлагани прll
конкретна поръчка, обявена чрез настоящата система.

1.2. Срок на действие на квалификационната система - З години.
Конкретни ге лоръчки ше се възлаtат за срока на действие на системата. който е три rодини.

считано от датата на обявяване на ква.тификационната система.

1.3. Щел па квалификационната система - Осигуряване на количествата изделия отливк1.1

от стомана, чугун, цветни метали и сплави, необходими за нормалния ремонтен и производстsеtl
цикъл на ,,Брикел" ЕА,.Щ.

Конкретните поръчки ще се възлагат чрез процедури на договаряне с предварIлтелна
покана за участие, като изпълнител на договора ще се избира според Икономически най-изгодната
оферта по критерии, определени за всяка отделна обществена поръчка.

Възложителят си запазва правото да възлага доставките, включени в предмета на

квалификационната система, чрез използването и на други видове процедури, предвидени в ЗОП.

1.4. Прогнозна стойност
Прогнозната стойност на поръчките /общо за целия период на действие на квалификационната

система/ е около 2 460 000 /два милиона, четиристотин и ш.]стдесет хи ляди/ лв. без fl.ЦC.



Тази стойност не е обвързваща за възложителя. Възложителят, в зависимост от конкретните сII

нужди, ще обявява конкретни обществени поръчки.Честотата на поръчките ще се определя от
възЕикналата необходимост за доставка на изделията към датата на стартиране на поръчката.

Прогнозните обеми на доставките, предмет на обществените поръчки, които ще се реirлизират
в рамките на настоящата КС ще бъдат посочвани от възложителя в поканите за представяне на
оферти за всяка конкретна поръчка. Възложителя си запазва правото да включва нови
номенклатури, както и да изключва такива от спецификациите,

Срокът за изпълнение на конкретна обществена поръчка се определя в поканата за
представяне на оферти или за участие в преговори и в документацията към съответната поръчка.
възложена чрез Еастоящата квдIификационна система.

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

1.6. flруги изпсквания:
- Начин Еа плащане: до 45 дни след издаване на фактура - оригинал, издадена съгласно чл. l З З

от ЗЩ.ЩС, двустранно подписан приемо предавател протокол и след представяне на документите,
изискуеми съгласно чл.66, al1.4-'7 от ЗОП, при наличието на сключени договори с подизпълнители.
Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ,

lt



2. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТА НА СИСТЕМАТА:

Обособена позиция J\b 1 - ,rИзработка чрез отливане (с последваща машинна обработка) и

доставка на изделия от стомана".

стоманени отливки:

J\ъ наименование Чеrrтеж М Матерпал

1 Чук за чукова трошачка в 02 ; в 03 и в 05
02-00-00-01
0з -00-00-01
05_00-00_02А

Ст 70 ХЛ

2 Бандаrкно колело за перков питател 125-00-00_02 Ст35Л
) Бандажно колело за реверсивни ленти 125_00-00_01 Ст35Л

4 Профилна матр ица L=240 и L-700 70 хл
5 Щемпел 70.01.0l А з0 гл

6

7

Звезда обтяжна за вер.транспортьор 800х250 ;

400х250 и 200х200

со700-00-00
со700-00-01
со700_00-02

Ст35Л

Чук за АТМ к.02-28-00Б-Б
Ст 70 ХЛ
110гlзл

8 Чук за стръскащо у-во ЕФ к 08-з 1 -01 Ст35Л
9 Чук биела за дробилка Тп00-72-00 1 10гl3л
10 Съединител за ШВ к.08.7з.00 Ст45Л
1l Полусъединител за ЕФ K.l з.63.00 СтlOЛ
12 Ухо за ШВ к.07.86.0з Ст25Л
13 носач за Шв K.l 1.71 ,06.01.02 Ст20Л
l4 Дробящ диск т,70425 Ст25Л
15 Входяща звездочка за ШВ к.02.09.00 Ст35Л
16 звездочка малка за Гв к,02.48,00 Ст45Л
1] Ролка водима за ШВ к,02.1 l ,00 Стj5Л
18 Ролка вътрешна за ШВ K.l 1.71.02.00.09 Ст35Л
19 Звездочка натежна (t:200) со-з00_00-02 з5л1

Zl
Звездочка нателtна (t:250) ТВр-Н8-800х250 з5лl
Звездочка нателtна (t:250) ТВр-Н8-400х250 Ст35Л

22

Брони
Nq2
мз
Nq4
м5
Nsб
м12
N915

к.02.98,02
к.02.98.03
к.02.98,04
к.02,98.05
к.02,98.06
к.02.98.12
к.02,98.15

1 10гl зл

Обособена позиция Nэ 2 - ,,Изработка чрез отливане (с последваща машинна обработка) и

доставка на изделия от чугун".

Чугунени отливки:

лъ наименовдние Чертеж Л} Материал

1 Главина за ролка Ф108 ; Ф133 и Ф159 рп 01-05 сч 15

з.16,09-з,02
з. 1 6.09-з.Oз



лъ наименование Чертеж Л} Материал

2 Кутия лагерна за разпухващо устройство кл50_01 сч 15

з Лагерно тяло за реверсивни ленти 00-01 сч 18-36
4 Профилна матрица L=225 з.16.09_3.01 сч 25

5
Сегментна кlтия за брикетна преса(кутия за

уплътнение на буталото)
з.16.07-1,01 сч 18-зб

6 Тяло лагерно за вентилатор К-60 ;К-75 и К-80
к 60-00-00
к 75-00-00
к 80-00-00

сч 18-зб

7
Тяло лагерно за ексцентрик на разпухващо
устройство

46-04-01 сч 18-зб

8
Шина водяща-лява ; дясна и средна за брикетна
преса

з.16,02_6.03
з. 16.02-6.04
з.16.02-6.05

сч24-41

9 Ролка външна за Ш,Щ к.02.5з.00 сч l8-зб
10 плъзгач за Шв к.11.71.06.00.02 сч l5-32
11 Плъзгаща плоча меюка(обувка) з. 16.05-5.0з сч24-44

плъзгащ път десен 3.16.02-6,09 сч2l -44
Плъзгащ път ляв 3.1(1.02-6.10 сч24-44

l4 Втулка саркинова - вх. страна б-н Rтlз 40-14 сч l8-36
l5 Втулка саркинова - изх. страна б-н Rтlз з9-18 сч l8-зб
lб челно зъбно колело RT 1010 счз5-56
|7 Диск II (суш барабан) 43-00-02 сч18-36
l8 Диск I (суш барабан) 4з-()0-01 сч l8-36
l9 Кутия лагерна кс]II 90-00 сч18-36

20

Тяло (кутия лагерна) к 60-00-01 сч18-36
Капак горен к 60_00_02 сч18-зб
Капак страничен к 60-00-0з сч18-зб

2l
Тяло к75-00_01 счl8_зб
Капак к75-00_02 сч18-зб
Капак страничен к75-00-0з сч l8-36

]
Тяло к80_00_01 сч18_зб
Капак к8ti-00_02 сч18_зб
Капак страничен к80-00-03 счl8-зб

2з Кутия лагерна - разп}хващо устройство кл 50-01А сч l8-зб
24 Капак (разпlхващо устройство) кл 50-02А сч l8-зб
25 Капачка странична кл 50-0зА сч 18-зб

26 Нояt челен плуг. Отбивач 462.162-2-2 сч 18-36

27 Лагерно тяло за ексцентрик на разл. устройство 46-04-02 сч 18-зб

28 Лагерно тяло натежна станция соз00-0з-01 сч 18-36

l

6



J\ъ налrменование Чертеж J\i Материал

29

отливка
ф40 L350
ф50 L350
ф60 L350
ф70 L350
ф80 Lз50
ф90 L350
ф100 Lз50
ф180хф70 L350
ф150хф40 L350
ф120хф40 L350
ф360хф225 L90
ф160 L160
ф180 L350

сч2

ф 60 L400
ф 80 L400
ф 100 L400
ф l20 L400
ф 150 L400

сч 35

Обособена позиция Nч 3 - ,,Изработка чрез отливане (с последваща машинна обработка) ll
доставка на изделия от цветни метали и сплави".

J\ъ наименование Чеrrтеж J\Ъ Материал

1 Работно колело за вентилатор К-60 ; К-75 и К-80
15 -00-00-01
16-00-00-01
17-00_00-01

AlCu4TiMg
(AlSi5Cu1)

2 Горна плъзгаща шина з.16.05-5,04
Бронз КФ 1 0

з Дюза к75-00-03 AlSi5 Cu 1

5

Лагерна черупка - натискателна з. 16.05.0з-30 CuSnl OP 1

Лагерна черупка - натискателна 316.05.0з,25 CuSn 10Р 1

ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТА НА СИСТЕМАТА:

1. Отливките да отговарят на изискванията към детайла съгласно техническата
документация.

2. !ефектите на отливките да са съгласно Б[С 5177:1985 и съответния запис в ТИ на чертетtа
или друг документ на Възлоlкителя.

З. Прибавките за механична обработка, граничните отклонения на размерите и ]\,1асата на
отливките да отговарят на БЩС 2298:|972.

4. Отливките да имат знак за маркировка, съгласуван с Възложителя, Знакът да съдърп(а
името на Производителя и друг белег при необходимост/година на производство и др./



5. Всяка партида отливка lдетайли от отливка/ на доставчика се придружава от декларац1.Iя
за съответствие, сертификати за качество, протоколи от проведени изпитания !I други
изисквания съгласно всяка отделна поръчка.

Необходимата документация (чертежи, ,"*""ra"*" характеристики и др.) за изработката на
изделията ще бъде предоставяна от Възложителя към документацията на всяка отделна обпlествена
поръчка) възлагана въз основа настоящата квалификационн-а система,

При възлагането на конкретна поръчка чрез системата възложителят има право да
отстранява офертите на участниците, при които делът на влаганите в отливките суровини с
произход от трети страни надвишава 50 на сто от общата стойност на изделията включени в нея,
съгласно чл.146 от ЗОП. Отстраняване на офертите няма да се извършва и прилага ако има склIочен
договор между ЕС или Република България и третата страна, който осигурява сравнип{ и ефективеlt
достъп на български лица за участие в обществени поръчки в тази страна,

Срокът за изпълнение се определя в поканата и документацията за всяка конкретна поръtIка!

възложена чрез настоящата квaIлификационна система.

За всяка конкретна поръчка възложителят определя видовете изделия и тяхното количество,
необходими за доставка.

Изготвил:
Р-л отдел "Ре

/инхс.,Щаниел Стоянов/



З. ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ. КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗИСКВАНИЯ.
Заинтересованите лица подготвят и изпращат заrIвления за участие по реда, описан в

настоящите правила, с приложени всички изискуеми документи в съответствие с критериите за
подбор, посочени в обявлението за откриване на ква,тификационната система, публикувано на
страницата на АОП и в настоящата документация.Кандидатите попълват един Единен Европейскlr
документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, в който посочват позициите, за които участват.

3.1. Условия за включване.
За включване в квалификационната система могат да кандидатстват всички лица илLI

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

Кандидатите могат да подават зfulвление за включване в системата за една, няколI(о или
всички обособени позиции от предмета на системата.

Заявлението за участие включва попълнен и подписан формуляр на ЕЕ!ОП и документи за

докавване на съответствието с поставените изисквания. Кандидатите попълват един ЕЕ!ОП
документ в който tIосочват позициите за които участват. Единен Европейски докумеtrт за
обществени поръчки /ЕЕДОП/ се попълва за кандидата в съответствие с изискванията на ЗОП и
критериите за участие на Възложителя, а когато е приложимо ЕЕДОП се попълва за всеки от

-.- участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице,
чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.
За всички неупоменати в настоящата док}ментация случаи се прилагат разпоредбите на ЗОП lt
Правилника за прилагането му.

З.2. Квалификационни изисквания
Условията, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на

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

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

3.3.1. Лично състояние на кандидатите.
3,3,1.1. Кандидат за участие в системата може да бъде всяко българско иlIи чуждестрtlнно

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

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

3.З.1.3. За кандидатите не трябва да са налице обстоятелствата по чл,54, ал.1 от ЗОГI.
Кандидат, за когото са налице основания по чл. 54, а-п.l от ЗОП, има право да представ1.1

доказателства, в съответствие с чл.56, а"ц.i, т.1, 2 и З от ЗОП, че е предприел мерки, които
гарантират неговата надеждност, въпреки наJIичието на съответното основание за отстраняване.
Тези мерки се описват в ЕЕ!ОП.
При подаване на заявление за }частие кандидатът декларира липсата на основания за отстраняване
по чл.54, ал.1 от ЗОП в единния европейски документ за обlцествени поръчка (ЕЕДОП),
Метод за доказване на съответствието - на основание чл.6J a:1.5 от ЗОП във връзка с чл.58 от ЗОП
възложителят може да изиска от кандидатите по всяко време да представят всички или част от
документите, чрез които се доказва информацията, пооочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за

законосъобразното провеждане на процедурата.
3.3.1.4. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата система на дружествата,

регистрирани в юрисдикции с преференциа,rен данъчен режим и на свързаните с тях Jlица,
включително и чрез граrкданско друrкество/консорциуfuI в което участва дружество, регистрирано в

юрисдикция с преференuиа"тен данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на
чл.4 от Закона за икоЕомическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в



]()l)}Ic]1IlI(IltlII с I l реф el]eIr ц}IалеrI jtа]lъlIеIl l]eжll]vl. cB,bp,]aEitITe с тях.[lIIlа 1.1 Ic\IIIITe jleiic,]Blllc,IlllI

собствеtIlIцII.
Iittt t.,l t l ] la гt.l,гс п ре,цсl аl]я г ,'le I{JIа[]ацлIя по сlбразеr1 в доl(},]\IсJ I-гirI l]J я I а,

j.j.1.5 КаIlдtutаl. KoiiTo лl]едвtlждll .1i] IIзпо,[зва lIojlll,]II,1,]IHrгIe_цIi. посоIIва проllL'IIlа Ol

oбtltalit сltliiHtlc,]] Ilal IIорьчt(ата. ttойто LIte Bl,,iJto)l(lI. във всякil к()нкl]е,гна IIOp],tII(:l. BL,]JIaI,aIIal tIl]ез

lIilc1,oяIllil га ctIcTci\I а,

З.З.2.ТсхIltlчссrtII lI tIрофесrrоllа,пlllI сtrособностII IIа кlrнлlI]lаI,1I,[е
З З,2,l, Пllсз пос]lе/fните три годин!l. сап]тано oi- ](al,a,Ia на гIод1ваIIс II:l заrI B,rle н lleTo.

l(a I l.l1ll]]ilra cj]eJIBa да е llзtlt,jIHtljl договорLl за лоставка на I]здс.пlirl. tljle[I,I tItIHll LLIи сходIilI с IIl]c,I(Nlc'la

IIi] сIIс lc\Ia],a. KilI(To сJIе.цва:

- ()босtlбена пtlзllцлlя Nc 1 ..Изработка чl)ез отлIлва]lе (с ttос"rедваща j\Itt]lllIHHtl tlб1llбоtltl} lt

;l()cIill]l(il llLl I,I].(с,Ilt]я от cToNIalla lta обLца cToriHocT, гtаil-малItо 10 000:tB. без rЩ7ЩС',

- Обrlсllбеllа позlltt1,1я Nq 2 ..Изработкаr tIрез от,[иваlIе (с пос;tсдвirшit ]\!ilIIIl]IIIIa обllабсll Ка) ll
.,I(lciaBI(a I]:l tlзде,[lIя от чуI,,\lн'. на обща cToliHcrcT rtай-ма-пко l0 000 лв. без !!С'.

()бособсllа tltlзlтцлlя Nc З ..Изlrаботка lIрез о,IJlиване (с пос.пе,rtваLltа NIal]JlJIIIIa обрабоrKa) ll
.LосIавI(а Iта llздеjILlя оI цветнlt Ilетали и сtl]lавII на обrцir cr cliiHocT наii-rlttлкtl l 0 000 lIB, без Щ|С

Въз,полtltтслят u(е l]рлIеп,rа I(aTo ..сходtIlI' на предN{ета IIil IIасIояIIlата обособсttа lIOз1.1ItltrI

.K)cIaBI(a IIа tlacT l,LiI}I всичкIl RиrlоВе llЗДе-lия ВкЛIо(IеНи В lIl]e/]NIeTa IIа ПоЗИ]l}Iяl'а,

П1lll подавirtlс l{il заявJlен}Iе за )IrIacTиe съоI,ветствtIе с кр}IтсрIIя за llоrtбор се деltлitрll|]it в

.. eltllIIcIl евllt,lllеЙсttи докуNlеLIт за обttlес,гвеrrи поръчк1.1 (ЕЕДОП),
В ltсго се llреJtоставя съответllата ин(lормаurlя. }JзIJсI(ва]Iа tl,I възложllтслrl. каго се попъ,[ва

спIIс1,I(il I 
ja II ]въI]шсllите .ilос,гавки,

j!lстсl,ц за доказване на съответствието - Ila основание ч-ц.67 a_rr,5 o,1 ЗоП B,I]B връзкit с ч'lt.64 tll
ЗОГI в ьз,;Iоlltlrтсля г NIоже да и,]иска от I(андlIдат],Il,е IIо вся](о Rрел,Iс ,It:l Ill)е/'lсl,авят спIIсl,к ]I2l

.loc Ial]I(Ill,c. KOrlTO са 1IдентllчII}I tIлIl сходнli IIа предl\Iеlа на cIIcTeNIaTtl с lIocOLIBaHe Hlt сlойtttlсltlтс.
датIIIе lI ilол\:IIателti,I,е. придl]у)Iiен с доl(а,]ателства за }.lзвъI]шен!lтс доставк1,I_ KoIaio IOBa с

tleoбxorlltttt,l за зако[Iосъобразното проведа}lе на процедурата. L] тозtt слу.tаii се пl]сдстalJ]я cIItlc,bl( на

lIзIlьлIлеIIlIтс jloclaBKLI. по прIIло)I(ен образец. заедl{о с доI(азате,цства зit извърIlIенt{rе доставкIi,
j.З.].]. I,1з.цслиrпа ,]la са сеlrтлlсРиuи paHt.T от аI(рсдrll ираlltl .|I1,IIla ]а коIlтl]ол Iia I(ачесt'воl-о-

),l(lcIoBcl]яB:rIlltI съответствлlето LIl\,l с посочсIllIте сltеl lи(lикац1.111 ll_lrlt сl,ан,ц.ар l }.l. Пролtзво,цrlтслят ttit

cI()]illlc.:ta пl]IIлага cllc I ei\,l}I за управленllе на I(atIecTBoTo ISO 9001 lllllI еквIIвалсI l'l IIо.

З:tlltttc1-1ectlBatIttTe лиLtа ,lоказват съответс,l,в!iето cI] с lIзlIcJ(BttIIllяIil с jtl]едставяIIс IIlt

ce1-1-гtlt|llltta гtl. Il,]]li].IleI I].l от акредитлlранll _]]lIIIa. за l(oItl l)oJl на I(atIecTt](],t(]. } достовсl]я BaIj lII

сl,о]I]еIсгвrIе,го Ila c]OK}Ile със съответните спеltи(lиltацlrи rlл11 cl,alLllap I Il.

Jllrltc. KtleTo yllacTBa в обедrIнение или е дало сьгласIiе да бьде под}IзII,ьJItlи,l'еJl на др)'г
Ii2lI{,r(II,:laг. lIc NIo)I(e ]]а IIo,,,IaBa саN,Iостоятелно заявлсrIпе за учirстIJе. Св,ьрзанlrте лlIца Ile N,IoI-al ,ila

бь.,lаt c:tпIoc I oltl е,пIILI каIIдl,Iдаl,tl I] една }I съща проItеl()iра.

3.3.Щрr гrl jIoKlrпrctlTII, ItoIITo KarlJ!rIдaTI,T прсflстilRя R заrIв.пеIIItето сII:

],_], ] , Заявленлtе ,]а vtlacTlle - по пl]tlJIo)I(eH образеч.
IIа octtoBaHrle ч;I.47. ал,l0 от ГIГlЗОlI. възло)l(IIтел ят ,,lоп } с l(ll tlllеl(сtltвяне Ila едIIо заявлсIlIIс

,]а \,LIalc,I,IIe незавtIсlt]\lо далtl кан.Llидатът участва за elIIIa. няI(олк() LtлlI Bcll(IKlI обособени IIO,]tIIltltI.

I(аt1,ltt,lатъ,l с jlлт]жен да посочll в Г,ГДоП l] ]аявлсIIието за yчасl,]lе сlбсlсобенtr,ге позtIцIlIi- зit JioIITo

trclta,.ta бъ,цс вliлIоlIсIl в сист,еп{ата.

З.З.2. floIt1,1,TeHTII зit доказваяе на пl]едпр}IетлIте ]\{e|]KlI за нале}l(дност (lio?al1lo е l?pI!1())rt!1lo),

],j,j. .Iltlкуплентите по чл,З7. а_п.4 o,t ППЗ()П (коечпtо е ll1ltt.lr1,lK,tt.lttl).
j,З,4, ДсклараItия от подизпъл}lитеJ Iя. LIe е съглассII да ),aIalcl Bal в ll,]IIbJIHeHlleТo Ila порыIкатir

| л ( ) a Ll l1 ] ( ) ( I1p l l. l () )l(l!-1 l () )
З,З,5. floKyпTellT}I за поетll ге o,I 1,ретII -1ица зад1,,I )l(еIIи я. в слl,чаit. 1Ic ),(lacI IlLlI(lrI се IIо }oBaI}a

IIi] I(aIIaItll lcla IIа T[]cT]l ,цJ,IIla.

З,З.6. flек,llа;-lацllя във връ,]l(а с чл.lЗ5. а,ц,5 or ЗОП.
З j,7, ('писr,rt tto чlt,40. ал,l. т.З ог ППЗОГI - сI]ис1,1( на .III)),I II r,lI]Ila със сIitl) l. l((liiIo llNI

llозI}оJIява дa] l]]l]JяrI,I пlrяко вър\), ,]teijHocTTll Itll преi lLIрIlятIIето по IIa(I1.1II. eI(]]tlBa_]IetITeH Ila тозI].

I]aJIIljtcII ,]а II]]едст:rв.rlяваIItlIте го лица. чrlенове,Iе на _упрarвиJlltи l,e 1.Iл[I над]орIIIIтс l1l]l'aHlt |сl )бlц|(ll

lltcliL,I11)

]()



3.3.8. Опис на документите, съдърх(ащи се в опаковката.
3.4. Периодично актуалцзиране на информацията
3.4.1. Кандидат, включен в квалификационната система, е длъжен всяка година да актуализира
информацията, представена при включването му в ква;lификационната система.
!опълнителните документи се представят както следва:
. За първата година в срок до 1 месец, от момента на изтичане на една година от датата на

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

решението за включване в системата.
З.4.2. В случай, че кандидатът се позовава на капацитета на трети лици или използва
подизлълнтели, актуализирана информация се представя и за тях.
З.4.З. Независимо от т.3,4.1, кандидатите са длъ}кЕи да уве.](омяват писмено Възлоrrtителя за всиtII(и
настъпили промени в заJ{вените от тях обстоятелства и данI] и до 5 дни след настъпването иN,1,

3.4.4. За актуализиране на информацията по т.3.4. 1 и 3.4,2 ъlандидатът представя ЕЕДОП.
3.4.5. Задължение за предаване на актуализирана информа;дия имат всички участници, включенLl в
КС, без значение от датата на подаване на заявлението за участие, както и даJIи е бил изпълнител по
процедура на база КС.

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

на едно от следните обстоятелства:
4.1. Кандидат, поканен да представи оферта за участие в настоящата система, не е подал оферти за

участие в повече от пет поръчки по системата, независимо последователно или не.
4.2. Констатирано е пълно или частично неизпълнение на договор за обществена поръчка, възложен
чрез поръчка по настоящата система. Частично неизпълнение е налице когато засяга ловече от 50
на сто от стойността или обема на договора;
4. З. .Щоговорът, сключен чрез поръчка по настоящата система, е прекратен по вина на изпълнителя,
4.4. Участникът, определен за изпълнител на поръчка по системата, откalке да сключи договор.
4.5. Кандидатьт е престанirл да отговаря на изискванията нa възложителя, относно лично състояtIIlе
и критерии за подбор.
4.6. Кандидат, включен в системата! не е актуализирал информацията предоставена при
включването му, по смисъла на т,3,4,3, от настоящата докуI|{ентация.
4,7. Кандидат, включеЕ в системата, не е представил докуl\4енти в изпълнение на т,3.4.1 и 3.4.2 от
настоящата документация.
4,8. Възложителят прекратява участието / изключва от ква.rификационната система, участницлl
които не отговарят на актуализираните критерии и правила за подбор, когато такива са обявени.
след указания от Възлолtителя срок за представяне на исканите доказателства,

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

Възложителят с Решение изключва кандидата от ква-лификационната система. Решението се
мотивира,

Кандидаг, изключен от системата на основание точка 4.1-4.4, мо)rсе да подаде отново
заJIвление за включване, не по-рано от б месеца, считано от датата на решението за изключване,

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

вклIочване след отстраняване на несъответствията с изисIlваItията на възложителя относно лltLIно
състояние и ритерии за подбор.

Кандидат, изключен от системата на основание точка 4.6 и точка 4.7, моя(е да подаде отново
заявление за включване ведЕага след актуализация ва информацията или представяне на
изискуемите документи.

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

1l



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

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в квалификационна система с предмет

,, Изработка чрез отливане (с последваща машинна обработка) и доставка на изделия от
стомана, чугун, цветни метали и сплави" - реф.М КС 0б/2017г.

!О: "БРИКЕЛ" ЕАД - гр. Гълъбово
ОТ: ................... ,...,..,.....-гр.
представлявано от . . . , . . . . . . . . . . . .

!лыкност

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да бъдем включени в обявената от Вас квалификационна система
,.,... /н а1!.v ен oBtlq,lte/

!екларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас

.- квалификационна система. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без
възражения.

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

разяснения към системата. а и\4енно - всички рaвяснения на възложи,]еля ще бъдат публllкуванlt в

профила на купувача.
Като неразделна част от настоящото Заявление, прилагдме следните документи:
. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДоП).
. ,Щокументи за докtвване на предприетите мерки за надеждност (коzаmо е прttлож,tt-llо).
. ,Щокументите по чл.З7, ал.4 от ППЗОП (коzаmо е прuложчлlо),
. {екларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката (Kozctпtt,l е

прt tло эtсu,л,t о) ,

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

. ,Щекларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие в
процедура за възлагане на обцествена поръчка.

. Списък по чл.40, a:I.1 , т.3 от ППЗОП - списък на друtи лица със статут, който им позволява да
влияят пряко върху дейността Еа предприятието по начин, еквивментен на този, валиден за
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи - свобсlOеrt
mексm

.,Щекларация по чл.135, ал.5 от ЗОП. .Щекларация по чл.6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари

. Опис на документите, съдържащи се в опаковката.

Щата:

Подпис:

(uMe l,t фамttлttя)

l]



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

BecTIIIIl( II1l

цедурата за
прспратка

Информация за процедурдта за възлагане на обществена поръчка

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

Иdенmuфuкацuя: Оmzовор:

Име: t]

, пD1,1 условuе че

Иdепmаф uцар ан е н а възлоlсumеля Оtпzовор:

Имrе: ,,Брикел"ЕАЩ t]
За коя облцесmвено поръчкц се оmнася? Оtпzовор:

Название или кратко описание на
поръчката:

,, Изработка чрез отливане (с
последваща машинна обработка) и
доставка на изделия от стомана, чуryн,
цветни метали и сплави"

t]

Референтен номер на досието, определен
оt вьзлагащия орган или възложителя (ско
е прttложttлlо): реф.Л} КС 06120|7r.

t]

1з

BecTHlIK на Европеirскпя

лtlенtпuфuцuрана.

оператор.



Идентификационен номер ло.Щ,ЩС, ако е

прилопшмо:

Ако не е прило}кимо, моля посочете друг
нациоЕаJIен идентификационен номер, ако
е необходимо и прило)Itимо

t]
t]

Пощенски адрес: t ]

Лице или лица за контакт:

Телефон:

Ел. поща:

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е

прttлоэtсtt.лlо)'.

t

t

t

t

]

]

]

]

Облца uнфорлtацuя: OmzoBop:

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

[] !а [] Не

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

работни места?
Ако ,,да", какъв е съответният процент

работници с уврепцания или в

неравностойно полоrrtение?
Ако се изисква, моля, посочете
въtIросните служители към коя категория
или категории работници с увреждания
или в неравностойно положение
принадлежат.

[]Да []Не

t]

t]

Atto е прилохшмо, посочете даlIи
икономическият оператор е регистриран в

официалния списък на одобрените
икономически оператори или дали има
еквиваJIентен сертификат (напр, съгласно
национa}лна квалификационна система
(система за предварително класиране)?

[] !а [] Не [] Не се прилага

Ако,,да":

Моля. отговоDете на въпDосите в

а) [ .,]

б) (уеб аdрес, opzat uлLr слуэtсбсt, ttзlсtваtцtt
dокуменmа, mочно позоваване на

Б и. когато е целеQъQбваз]!Q. ваздедД
тази част. попълнете част Y, дQ!атQ 9
ПDИЛОЖДМО. И ПDИ ВСИЧКИ СЛY

попълнете и подпишете част VI.

а) Моля посочете нмменованието на
списъка или сертификата и съответния

l4



регистрационен или сертификационен
номер, ако е приложимо:
б) Ако серmttфtкаmъп за реzLtсlпраLрпmа
ttlttt зсt серmuфttL|L!ранеmо е налччен в
елекtпронеll формаm, мoJlя, посочеlпе ;

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:
г) Регистрацията или сертифицирането
обхваща ли всички задължителни
критерии за подбор?
Ако ,rне":
в допълнение моля. попълнете
липсващата инфоrrмация в част IV.
Dаздели Д. Б. В или Г споDед слччая
САМо ако mова се uзuсква съ?лпсно
съопвеmноmо обявленuе шtu
DoKyMe нпа цuяmо з а о бulе с mвен аmа
поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да
представи удостоверение за плащането на
социалноосигурителни вноски и данъци
или информация, която ще позволи на
възлагащия орган или възложителя да
получи удостоверението чрез пряк
безплатен достъп до национална база

данни във всяка държава членка?
Дко съоmвеmнttmе Dокуменmч са Hct

разполоJюе uе в елекmронен формаm,
,1,1оля, посочеmе,,

Форма на учасmuе:

Икономическият оператор
процедурата за възлагане
поръчка заедно с други
оператори?

участва ли в
на обществена
икономически

dокуменmа):

t.....]t.. ..]t.. ..]t.....]
в) [, .,]

г) [] !а [] Не

д) []!а [] Не

(уеб аOрес, op?clH L!лLl слуэюба, ttзOсtваuрr

dоку:vенmа, mочно позоваваrtе Hct

doKy.ltleHma),

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

Ако,,да":
а) моля, посочете ролята на
икономическия оператор в групата

Фъководител на групата, отговорник за
конкретни задачи,..):
б) моля, посочете другите икономически
оператори, които участват заедно в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на

участващата група:

15

Оmzовор:

[]!а [] Не

Ако ,,Da", llо,|tя, уверепtе се, L!e oclllalta,|lLtme yltacmBaLIILl операпlорLl llpet)cmaBlпtt omde.,lelt
ЕЕд()п,

а): [ . ]

б),[,.. ..]

в): [......]



Обособенu позuцllu Оmzовор:

Когато е приложимо, означение на
обособената/ите позиция/и, за които
икономическият оператор желае да
направи оферта:

t]

Б: Информация за представителите на икопомическия оператор

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

Преdсmавumелсmво, aчo rLMa mакuва : OtпzoBop:

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

t

t

];

]

,Щлъясност/,Щействащ в качеството си на: t]
Пощенски адрес: t]
Телефон: t]
Ел. поща: t]
Ако е необходимо, моля да предоставите
подробна информация за
представителството (форми, обхват,
цел... ):

t]

Използване на чуясd капацumеm:

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

16
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възл az ане н а п od аз пълн аtпел u : Оtпzовор:

Икономическият оператор възнамерява ли
да възлоr(и на трети страни изпълнението
на част от поръчката?

[]!а []Не Ако да и доколкото е известно,
моля, приложете списък на предлаганите
подизпълнители:

t....]

Част III: основания за изключване

с mерорцсmuчнa,

с накпзаlпелна
нацпоналнaamе

Основсtнuя, свързанц
прuсъdu сьzласно
разпореdбu за прuлаzане на
основанаяmа, посоченu в член 57,
параzраtР l оtп ,[прекmuвоtпа:

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

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

[] !а []Не
Ако съоmвеmнumе dоку.лlенmu са на

разположенuе в елекmронен фор,лlаtп,
моля, посочеmе: (уеб аdрес, орzсtн ttлtt

слуэtсба, чзdаваtцu doKy.l,teltma, mочlо
позоваване на dокулtенmф:

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

1]

в dопълненttе



присъдата?

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

б) посочете лицето, което е осъдено [ ];

в) доколкото е пряко указано в
присъдата:

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

Фt ]
в) продължителността на срока на
изключване [.. ,,.] " 

съответната(ите)
точка(и) [ ]

Ако съоmвепнumе dокул,tенmu са lla
разпоJю)rсенuе в е,|1екпронен фор_llспll,
,1,лоля, посочепlе, (уеб aDpec, ор?спI u.пll

служба, l,tзDсtвсtttltt dоку-uенtпсt, tlloLlHo

позоваване на

t ]t ]t ]t ]
doKylteHtпa):

В случай Еа присъда, икономическият
оператор взел ли е мерки, с които да
докаже своята надеждност въпреки
наличието на съответните основания за

изключване (,,реабилитиране по своя
инициатива")?

[] !а [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите
мерки:

t]
Б: Основания, свързани с плащането на дднъци или социалнооспгурителни вноски

Плаuцне на Dанъцu uJlu
со цuulн оос аzур ufпелн а в н ос кu :

Оmzовор:

Икономичеокият оператор изпълнил ли е
всички свои задължения, свьрзани с

плащането на данъци или
социалноосигурптелни вноски, както в

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

[]!а [] Не

!анъци Социалноосиryрителни
вноски

l8



а)[ ]

б) t,..,,,]
в1) [] fla [] Не

. Пfla[] I{e

.t]

в2) [ ...]

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

t...,..]

a)t .]б) t ,]
в1) [] !а [] Не

. П.Ща [] Не

.t...,]

в2) [...]

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

t. ..,.]

Ако съоmвеlпнLlmе dокуменmu по
omHou,lelllle Ila плаulанеmо на ёанъцu u.ttt

соцLlалноосLl?урumелllLl Blloclcll е на

разполо)lселlllе в елекmронен фор-маtп,
моля, посочеlпе:

(уеб adpec, opzа+ LLпL! слуэюба, ttзdаваtцtt
dокуменmа, mочt lо позоваваttе lt a DoKy,u erпlо ),
t ,. ]t.,,..]t. .,.]t,. ..]

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

Информацuя оfпносно евенmуrдно
несьслпоялпелносm, конфлuкm на
анlперес u uла профес uоналн о наруluенuе

Оtпzовор:

Икономическият оператор нарушил ли е,

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

[]fla [] Не

Ако ,,да", икономическият оператор взел
ли е мерки, с които да докаже своята
надеждност въпреки наличието на
основанието,]а изключване
(,,реабилитиране по своя инициатива")?
[]!а [] Не

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

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

а) обявен в несъстоятелност! или

б) предмет на производство по
несъстоятелност или ликвидация, или

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

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

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

Ако съоmвеmнumе Dоку,vенmч са Hct

разполоэlсенL!е в елекlпронен формаm, -моля,

посочепе;

(уеб adpec, apzall Ll,цLt слуэtсба, ttзdctBctttltt

)oryy,lteHпcц lпочно позоваване Hcl

Dоку-менmа): t ... .]t .. . ]t ... .]t.. .]

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

[] Ща [] Не,

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

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

Икономическият оператор сключил ли е
споразуменuя с други икономически
оператори! насочени към нарушаване на

конкуренцията?
Ако .,,даО', моля, опишете подробно:

[]fia []Не

t ,]

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

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

Икономическият оператор има ли
информация за конфликт на интереси,
свързан с участието му в процедурата за
възлагане на обществена поръчка?

[]!а [] Не

t]
20
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Ако ,,да", моля, опишете подробно:

Икономическият оператор или свързано
с него предприятие, предоставял ли е

консултантски услуги на възлагащия орган
или на възложителя или участвал ли е по
друг начин в подготовката на
процедурата за възлагане на обществена
поръчка?
Ако ,rда", моля, опишете подробно:

[] !а [] Не

t]

Случвало ли се е в минzIлото договор за

обществена поръчка, договор за поръчка с
възложител или договор за концесия на
икономическия оператор да е бил
предсрочно прекратен или да са му били
налагани обезщетения или други подобни
санкции във връзка с такава поръчка в

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

[]!а [] Не

tj
Ако,,да", икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабили гиране
по своя инициатива? [] [а [] Не

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

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

б) не е укрил такава информация;

в) мояtе без забавяне да предостави
придружаващлIте документи, изисквани от
възлагащия орган или възложителя; и

г) не се е опитал да упражни непозволено
влияние върху процеса на вземане на

решения от възлагащия орган или
възложителя, да пол)л{и поверителна
информация, която може да му даде
неоправдани предимства в процедурата за
възлагане на обществена поръчка, или да
предостави поради небреrкност подвеждаща
информация, която може да окаже
съществено влияние върху решенията по
отношение на изключването, подбора или
възлагането?

[]Да [] Не
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г: .щруги основания за изключвапе, които може да бъдат предвидени в нациоtiалното
законодателство па възлагащия орган или възложителя на държава членка

Спецuфuчнu нацuонrщнu основанuя за
aaзl{Jlючване

Оmzовор:

Прилагат ли се специфичните
национални основания за изключване,
които са посочени в съответното
обявление или в документацията за
обществената поръчка?
Ако d окум е нmаLlllяпа, uзLlс кв ан а в
съоmвелпноlпо обявленuе члLl в
doKy,uенпlаtluяmа за поръчкаmа са
dоспlъпtttt по елекпронен пъlп, моля,
посочеmе:

t...] []Да t]Не

Qlеб adpec, ор2ан u.пLl слуэrcба, uзdаваrцч
dоку.менmа, почно позоваване а
dоку,ltенпа),.

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

В случай че се прилага някое
специфично национално основание за
изключване, икономическият оператор
предприел ли е vерки за реабили l иране по
своя инициатива?
Ако ,,да", моля опишете предприетите
п{ерки:

[]!а [] Не

t,]

Част IV: Критерии за подбор

оtпносно крumерuumе зп поdбор (разdел uлttразlелlt А-Г оm н{rспIоя..qаlпо чсtсttt)
al ко н ом uчес кuяlп оп ер а пор з ая в я в а, че

: Общо указание за всички критерии за подбор

А: Годност

Спазване на всцчкu uзuскванu краmерuа
за поdбор

Оtпzовор:

Той отговаря на изискваните критерии за
подбор:

[]fla []Не

Гоdносm OmzoBop:

1) Той е вписан в съответния
професионален плп търговски регистър
в дъря(авата членка9 в която е установен:

Ако съоmвепнttпе Dокуменпltt са на

t.]

S,,еб аdрес, ор?ан uлLl слуэlсба, чзdаваtцtt
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разполо)rенuе в елекmронелl фор.лlаm,
j|,Iо-пя, посочеmе;

dокуменmа, почно позовавале lla
doKy,lteltпla),, t ]t ,]t ]t ]

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

At;cl съоmвеmнttmе doKy-lleHmu са на

разполоэюенuе в елекmронен фор,лlаtп,
.|1о.ця, посочеmе,,

[] !а [] Не

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

[...] []Да []Не

(,lеб adpec, ор?ан Lulu слуэюба, ttзdовспtуtt

dокуllенпа, mочно позовавалtе на
dоку,uенmсt),. t. ..]t . ..]t.....]t.. ..]

Б: икономическо и финансово състоянпе

Икономuче с ко u ф uн он сово сьс mоя н uе Оmzовор:

la) Неговият 1,,общ") годишен оборот за
броя финансови години, изисквани в

съответното обявление или в
документацията за поръчката, е както
следва:
лllилл
1б) Неговият среден годишен оборот за
броя години, изискванц в съответното
обявление илп в документацията за
поръчката, е както следва():
Ако съоmвеmнttmе doKyMettmu са tta

р аз поло)tс е HLle в е,п е Klflp он е н форм аm,
tr,lо,пя, посочеmе:

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

(брой години, среден оборот):

t ...], t ]t .]валута

(уеб аdрес, ор2ан ulu сltуэtсбсt, ttзOавсtttltt

Ьокуменmа, mочно позовавсtне Hcl

dоку.vенmа); t ]t ]t ]t ]

2а) Неговият (,,конкретен") годишен
оборот в стопанската област, обхвдндта
от поръчката и посочена в съответното
обявление, или в документацията за
поръчката, за изисквания брой финансови
години, е както следва:
ll/lb,lu

2б) Неговият среден годишен оборот в
областта и за броя години, изисквани в
сьответното обявление или
документацията за поръчката, е както
следва:
Дко съоmвеmнttmе dокуменпtt са на

р аз полоэлс е нuе в ел е кlп рон е н форм а m,

.]1lоля, посочеmе,,

(брой години, среден оборот):

t....,.],t......]t,,]Ba,,ryTa

(уеб аёрес, opzcl+ лl,пLl слуэtсба, ttзdаваtцtt
do lglM е нmа, lпочн о по з ов aBclH е н ct

dокуменtпацuяtпа):
t . .]t.. .]t.. ]t....]

година: I

година: I

година: I

] оборот:I

] оборот:I

] оборот:I

][...]валута

][...]ва,тута

][...]валута

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

I ]



за целия изискуем период, моля, посочете
датата, на която икономическият оператор
е учреден или е започнал дейността си:

4) Що се отнася до финансовите
съотношения, посочени в съответното
обявление, или в документацията за
обществената поръчка, икономическият
оператор заявява, че реfulната им стойност
е, както следва:
Ако съоmвепнutпе dокуlченmu cct на

разполо}lсенL|е в елекпроLlен формаm,
.\,lолrL, посочепе;

(посочване на изискваното съотношение
съотношенrIе между х и у - и

стойността):

t,, ], t ]

Slеб ctdpec, ор?ан uлLl слуэtсба, ttзdсtваttltt
0окуменmа, mочно позоваване Hcl

dоку.лlенtпа): t ]t ]t ]t ]

5) Застрахователната сума по неговата
застрахователна полица за риска
,,професпонална отговорност" възлиза
на:
Дко съоmвеmнаmа uнформаtltuL е на

разполо)юе Hue в е л е кlпр oll е Ll ф о p,vt аtп,

-ll,tоля, посочеmе:

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

(уеб aDpec, ор?он ч-пLl с.пужба, ttзDаваttltt
dоку.",rcнпlа, почно позоваваLl е Hcl

dокуl,tенпtа): t ...] t.. ..,] t.,, ,.,] t.,. .,.]

6) Що се отнася до другите
икономически или финансови
изисквания, ако има такива, които може
да са посочени в съответното обявление
или в документацията за обществената
поръчка, икономическият оператор
заявява, че:
Ако съоmв еmн аmа d oKy,ll ен mацLlя, кояm о

моеке da е бttлсt посочена в съоmвеmноmо
сlбявленltе ttlttt в 0олу.llенmацLпmа за
обtцесmвенапlсt поръчксl, е Dосmъпна по
елекmронеll пъm, .uоля, посочеlпе :

t]

|леб аOрес, ор?ан uлL! сltулrба, ttзOctBctttltt

0oKy-lteHпla, mочн о позовttвtlне н tt

dоку,vенmmрtя:пс):t ]t ]t ]t. .]

В: Технически и професионални способности

Технuческu u професuонолнu
способносmu

OmzoBop:

Ппеа npДlpnprrTlrlrr<I TTёnIin п TrT{r)rr

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

Строителни работи: [......]

(уеб adpec, opzaH uлu служба, uзdсtвсttцtt

Dокулlенmа, mочно позовавсlLlе на
dоку.л,tенlпа); t ]t ]t .. ]t,,,..]

оператор е пзвършил следните
строителни дейности от конкретния
вIIд:
Ако с ъоtпв еmнumе doKyM енпu оmн осн о

ооброmо llзпъ,7нснl!с u резуlmаm опt ttait-
Ba:жHume сп,lроuпеллll! рабоmч са на

разпо]tоэlсеrluе в елекmронен формаm,
,мо,Ilя, посочеmе;
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la) Само за обtцесtпвенпmе поръцкu за
сlпроumелсmво:



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

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

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

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

t ]

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

t ]

5) За комплекснu сmока шлu услуzлl lulu,
по uзмючепае, за сmока uлu услуzа,
коumо са сьс спецuмно преdназначенuе:
Икономическият оператор ще позволи ли
извършването на проверки на неговия
производствен или техпически
капацитет и, когато е необходимо, на
средствата за проучване и изследване, с
които разполага, kall(To и на мерките за
контрол на качеството?

[] !а [] Не

6) Следната образователна и
професионална квалифпкация се
притежава от:
а) доставчика на услуга или самия
изпълнител, u/ttлu (в зависимост от
изискванията, посочени в обявлението,
Irпй R пalr\/,l\rрнтяп:я q,гА 1л пlilтrестрснятя

а)[

б)t
поръчка)

б) неговия рьководен състав:

7) При изпълнение на поръчката
икономическият оператор ще моя(е да
пl]иложи следните меDки за управление

t ]
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на околната среда:

8) Средната годишна численост на
състава на икономическия оператор и
броят на ръководния персонал през
поспепните тпи гопини са както спепва:

Година, средна годишна численост на
състава:

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

t],t]
9) Следните цнструменти, съоръжения
пли техническо оборудване ще бъдат на
негово разположение за изпълнение на
договора:

t ]

1 0) Икономическият оператор
възнамерява евентуално да възложи на
подизпълнител изпълнението на
следната част (процентно изражение) от
поръчката:

1I) За об,lцесmвенu порл,чкu за dосtпавка:
Икономи.rеският оператор ще достави
изискваните мостри, описания или снимки
на продукти tе. коиl о не r рябва да са
придружени от сертификати за
автентичност.
Ако е прилоlrtиNlо, иконоN{ическият
оператор декларира! че ще осигури

изискваните сертификати за автентичност.
AKrl съопlвепlrttпllе da;ylteнtпu са ttct

р сlзпоllо lrc I lu е в е.1 е кm р oI l е l l форм сttп,

-|1о-|lя, посочепlе;

t.]t]Даt]Не

[] .Ща[] Не

|lеб аdрес, ор2ан uлц слулсба, чзdаваttltt
doKy:tleltma, mочно позоваване на
dокуменmа),. t ....] t ...,.] t., ,] t ]

12)
Икономическият оператор може ли да
представи изискваните сертификати,
изготвени от официа,rно признати
институции 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 tlосочете
какви други доказателства vогат да бъдат
представени:
Ако съоплвеmнuпе Dокуменtпu са на

разполоJк:енLtе в елекmронен формаm,
л,lоля, посочепе,

[] !а []Не

t]

(уеб аOрес, ор?ан Llлu служба, uзdаваttltt
doKyMel tmа, mочtlо позовавФrc lш
0окуменtпа): t .... ]t.....]t .....]t.. ..]
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Г: Стандарти зд осигуряване на качеството и стан,царти за екологично управленItе

Част V: Намаляване на броя на квалифициранпте кандпдати

Сmанlарпu за осuzуряване на
кOчеслпвоmо u сmанdарmu за еколоzuчно
управленuе

Оtпzовор:

Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от
независими органи и доказващи, че
икономическият оператор отговаря на
стандартите за осиryряване на
качеството, включително тези за

достъпност за хора с увреждания.
Ако ,,не", моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно
схемата за гарантиране на качеството
могат да бъдат представени:
Дко съоlпвеmнumе doKy,MeHmtt са H{I

разполоJlсенLlе в елекmронен форлlаtп,
]lоля, посочеmе,,

[]!а []Не

(уеб aDpec, ()p?all Ll,|u слуэюба, ttзdсtвсttцtt

Dокуiченmа, mочно позоваване на
0окуменtпа), t... .]t... ]t. .]t .,]

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

икономическият оператор отговаря на
задължителните стандарти или системи
за екологично управление?
Ако ,,не", моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно
стандартите илll системите за
екологично управление могат да бьдат
представени:
Ако съопвеmнttmе doKylleHmu cct Hct

р аз по_|lоJ!с eHu е в е ле кm ро н е н формапl,
-\,lо.ця, посочеmе;

[] !а [] Не

(уеб аOрес, ор?спl LtJlLI слуэtсбсt, uзdсtвсttцtt

Dокуменmа, mочно позовсtвсlне HcI

Dоху_vенmа): t....]t....]t .. ]t. ]

2]



Икономическият оператор декларира, че:

На.маляване на броя

t]

t...] t]Да [] Не

(jлеб aDpec, opzaн uлLl слуэtсба, ttзdctBctltltt

dокумеrttпа, tп о чн о по з оваван е ll а
dокуменmацuяпlа),.

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

Той изпьлнявд целите и
недискриминационните критерии или
правила. които трябва да бъдат
приложени, за да се ограничи броят на
кандидатите по следния начин:
В случай, че се изискват някои
сертификати или други форми на
документални доказателства, моля,
посочете за всеки от тях, дали
икономическият оператор разполага с
изискваните документи:
Ако llяl;оu оm mезu серmuфuкаmtt tutu

фор,ltч Hcr dол:улlенmапнч ёоказаmе.цсmва
са на разположенuе в елекпронен
с|ормаm, моля, посочеmе за всuчкu оm

пlях;

Част VI: Заключителни положения

!о_пупоDпttсанlяtп dекпарuра, че ttнформаtlttяmа, посоченсl в часtпLl II - V по-zоре, е Brtplt(l Ll lпoLlll{l, lt

че е преDспlавеrtа с ясноtпо рсtзбuране на послеDсmвttяmа прлt преDспавяне на rteBelltttt dсппttt

,Щоlупоdпttсанtшtп офtпlttа:tно dекпарttра, че е в съсmояll!е прлl поLlскване tt без зсtбсtвсt c)ct пllеi)спtttвtt

указоllLllпе серmuфuкаmtl u Dpyztt фор,tttt на dоку.vtенmалнч dоказаmелспlвсt, осве1! (] c,lyLlt|tlпle,

ко?аmо;

а) възлаеаtцttлtп1 opzall Lttlt възпо)rcL!пеляп -лlоэк:е )ct получu прudружсtвалцLlmе doKy,l,teHtпtt чрез пряк
dосmъп Оо съопlвеlпнапlа наlplонапна база dctHlttt във всяliсl dърэк:сtвсt членк0, кояl11() е ()ocпt1,1lltct

безп,папlно: tt-пч

б) счtttпано оm 18 oKmoMBptt 20]8 z, наit-късltt,l, възлаZаLцLlяm ор?ан LLпl! въз-|lоJlсLll11е.,lrч1? BeLle

прLlm е J{ а в а съопв е mн аm а d oKyll енm ацuя.

,ЩолупсlDпttсанuяm 0ава офutlttа-пно съzласLlе [посочеmе възлсt?аLt|uя op?clH u-цLl въз,tож,uпlе,tя с,ъ?.,!alслlо

часп I, разёел А] Dа получtt dосmъп do Dоку,менmumе, пслdкреllяultt uнфор.l.tаtluяlпсt, кояп1() е

преdоспlавена в [посочеmе съоmвеmнаmа часm, разOел/ mочксt/ч] оm насmояLl|Ltя EduHeH eBpoпe[tcKtt

doKy.l,teHm за обtцесmвенu поръчкч за целumе на [посочете процедурата за възлагане на обществена
поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Офtttluален весmнuк ttct EBpoпeйcKust
съюз, референтен номер)].

!ата, място и9 когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [......]

Оtпzовор:



ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП
Освен информацията, която участниците са длъжни да декларират и представят в ЕЕ!ОП,

съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП, те следва да има1 предвид и следните общи указания:
1. В Част II: Информация за икономическия оператор, участниците попълват част А.

Кореспонденцията между възложителя и участника ще се осъществява на пощенски адрес/ел.поща,
интернет адрес/факс от участника в ЕЕДОП. При разминаване на информацията върху плика и

данните в ЕЕ!ОП, за вярно се приема посоченото в ЕЕДОП.
2. В Част II раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор,

участIiиците вписват в поле ,,Представителство, ако има такива" лицата по чл.40, ал.l T.l, т.2
и т.3 от ППЗОП (лицата, които представляват участника; лицата, които са членове на управителI]и
и надзорни органи на участника; други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху
дейностга на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи).

З. В Част II раздел В: ,,Информация относно използването на капацитета на други субекти'',
участниците вписват в полето дали ще използват или не капацитета на други субекти - капацитета
на трети лица по смисъла на чл.65 от ЗОП или подизпълнител/и по смисъла на чл,66 от ЗОП.
В случай, че икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител
изпълнението на част от поръчката в Част IV,,Критерии за подбор", раздел В, поле l0) се попълва
процентно изражение на възложения обем.

4. Специфични национаJIни основания за изключване:
4. 1 . Осъrкдания за престъпления по чл. 194-208 , чл.21За-277 , чл.2|9-252 и чл.254а-260 НК.
4.2, Наличие на свързаност по смисъла на пар.2, т.44 от.ЩР на ЗОП между участниците в
процедурата.
4.3. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата поръчка на дружествата, регистрирани в

юрисдикции с преференциапен данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез
гражданско дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл.З и чл. 5. т.З
от ЗИФО!РЮПДРКЛТДС.

Участниците декларират обстоятелствата относно наличието или липсата на специфични
национfulни основания за отстраняване в Част III, буква Г от ЕВДОП

В случай, че се лрилага някое специфично национално основание за изключване участникът
декларира в Част lll, буква Г от ЕЕ!ОП (следващия ред) предприел ли е мерки за реабилитlrране tlo
своя инициатива,

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

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

| , т,1 ,2,7 и чл. 54, ап. 1 , т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от .цицата

на участника.
6. В Част IIl, буква В от ЕЕ,ЩОП участникът декларира дfu,lи е участвал в пазарни

консултации на възложителя и/или в подготовката за възлагане на обществена поръчка. В случай,
че в определения срок по процедурата е получена само една оферта или заJIвление за участие, KorITo

са предоставени от лице участваJIо в пазарните консултации или 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,

2L)



(посочеmе ltau,MelroBalluemo tш сuспемапа u референmаt lю,vер)

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

кандидата

(посочеmе канduDаmа, на койmо сmе поdttзпъ.пt tumел)

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

процедурата, одобрена от възложителя.

3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, няl\{аме право да се

явиNI като участник в горепосочената обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл, 3 1З от Наказателния кодекс за посочване на неверни

данни.

!ата:

Подпис:
(tt,Me u фамlt,пttя)
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ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите

отношения с друя(ествата, регистрирани в юрисдикции с преференчиа,rен данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие в процедура

за възлагане на обществена поръчка с предмет:
........, реф. .........

!екларатор Псlпълваm се mрLlmе Luиена L! dлъэtсносtп

наименование на ччастника

Наименование на съдружника в

обединението
попълва се cojtlo ако учасmнuк е обеOчненttе, коеmо не е
юрudчческо лttце

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник:
1. Е/Не е дружество (вяtлюmо се поdчерmава), регистрирано в юрисдикции с

преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско друlкество/консорциум, в което

участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциаJIен данъчен режим.

2. Е/Не е свързано лице (вявцp!поg_пp_O!ерцgýц) с дружество, регистрирано в юрисдикцI,1lt с

преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциумj в което

участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

3. lIрсдс,гав.ltяBirl] о l о o,1 NleI] jlpy;,Kecl,Bo llоIlilла l] tJзI(,]tlочеlttlе,|,о tta чll. 4л ,t,,

от Зatttlttil зal 1,1l( oнoNlllt]ec]tllTe и (lинаtлсовI.1те отношенLIя с дi]ужествата. l]ег!lстрl] paI l I I в l()l]lIc](IllilLIlll
с l t pedlepellultzrпcl I Jliпlъчеli pe){(riN{. с1],ьl]заIlитс с тях Jlиtlit }l lехllи,lе 21ейс,t Btl te,гtltlt собстlзеtt tt tllt,

.]ttбе lеэtr,ксt, Тазtt ttltlчl;tt L,c 11ol11э:lB0, ttt;o iцц,lкеспtвопlо е ре?tlс,пlрt!])ш Io в юJ)tlL !l ltl,:tl Llrt l-

l lpet|tyle t t цtttt.lе t t Otllhчell ре)Iсl!.v ч]ч е {,t]ъ])з{пl0 с ,lItIIa, [)a?uL,lllplryull l! в lоl)l!L,ОllлlIllll (
ll р е c|l е р а t t t 

1 
t t tt,, t с t t i tt l t l,,t е t t 1э e.ltt,t t.l t,

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя ВъзлоlItителя в

седемдневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация нося наказа,l,еJtна

отговорност по чл. З 13 от Наказателния кодекс.

.Щата:

Подпис:
(ttMe u фамuлля)

jl



Образец ! ! !

списък
по чл.64. Ал.1. т.2 от зоп

.Щолуподписани ят l -lяат al
издадена на

с лична карта J\l
с ЕГН

_ в каqеството ми на (посочеmе dлъэtсносmmа) на
(посочеmе фuрмаmа на канёuDопсt) - кандидат в

ква,тификационна система с предмет: ,, Изработка чрез отливане (с последваща машинна
обработка) и доставка на изделия от стомана, чугун, цветни метали п сплави - реф.Nэ КС
06l20|7r.

С настоящето декларирам, че през последните 3 (три) го.цини считано от датата на подаване IJa

нашето заявлеЕие сме изпълнили следните поръчки за изработка чрез отливане(с последваща
машинна обработка) и доставка на изделия от стомана, чугун, цветни метали и сплави, които са

идентични или сходЕи на предмета на системата:

За доказване на посочените в списъка поръчки за изработка чрез отливане(с последваща п{ашинна
обработка) и доставка на изделия от стомана, чугун, цветни метаJIи и сплави, изпълнени от насj

прилагаме следните доказателства по чл. 64, ал. l,T.2 от ЗОП:

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

Извеотна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния коцекс за посочване на неверни даннIл.

!ата:

Подпис:

(ttM e tt фct-tttt;tttя)

*** Насmояuцtlяm спuсък lt dокпзоmелсmваm{, се tlреdсtппвяпl на основанuе чл.67, ал.5 u б опt
зоп.

Предмет на
изпълнената доставка и
кратко описание

стойност на
доставката! в

лева без .Щ,ЩС

Крайна дата на
изпълнение на
доставка

Получател на
доставката
(Наименование,
адрес, телефолt
за контакт



,Щолуподписани ят l -HaTaJ

Образец ! ! !

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.135, ал.5 от ЗоП

_ с лична карта Nл , издадена
с ЕГJ_, в качеството ми на

(по с оч еtп е Dлъж н о с tпп,i а) на
(посочеmе фuрllаmа на канduDапс| - кандидат за включване в систеN.{а

за предварителен подбор с пред\,Iет:

(посочеtпе наlпюнованL!еmо на сuспепlалпа u референmнuя й нозlер оm сlбразеtlсt Hct зсtявitенLtепlо)

ДЕКЛАРИРА}{:

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

настоящата квалификационна система с предмет

реф.J\Ъ ....,........,..,.,l. .............,

.-- срокът за получаване на поръвночални оферти (техническо и ценово предложение) да бЪДе Не ПО-

дълъг от 7 (седем) ка}лендарни дни.
В случай, че бъда включен в системата за предварителен псдбор, настоящата декларация иN{а

силата на споразумение съгласно чл.13 5, ал.5 от ЗОП.

,Щата:

Подпис:
(tt,llе tl фамttлttя)

. Насmояtцаtпа Dек.парацttя се попъltва заOъllJlсumе.плlо оtп лttцеmо/лtttlсtmа преdспсtв,п;tвсttцtt

KctHdl,tdama по реzL!с]праL|L:я, ако са съ?ласllll с посоченumе в Оек'lараl|Llяпttl ус.|IобLlя. В п1lollltttiert

с-пучаit се прuла?а ч:t,] 35, ал б оm ЗОП,

J_)



физически лица:
1.

з.

..,.............,..........г

гр. ........................

!екларатор:

/.,..,. ....,..,........,..,.....,.............,....,..,.,/

Извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Чл. 6. (2) Лицата по чл. 3, ал. 2 и З (заб.ред. - включително ЧСИ като лице по чл. З, ал.2, т.З2 от
ЗМИП) идентифицират физическите лица, които са дейотвителни собственици на KJll]eH,г -

юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация ... Прlт
липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация! подписана от

законния представител или пълномощника на юридическото лице..,.
Извлечение от Правилника за прилагане на ЗМИП

Чл. 11. (1) !екларацията по чл.6, ал.2 ЗМИП се подава пред лицето по чл. 3, ал. 2 и З ЗМИП или
пред определен от него служител преди извършването на о,,lерацията или сделката.

з4



ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОПАКОВКАТА, ЗА УЧАСТИЕ В
КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕlVIА С ПРЕЩМЕТ:

( посочепlе HalLlleLloBc!lllleпlo llc! cllcrlle,vtaпta u референtllеtt Ho.1tep)

Подпис:

(tt-lt е u фамuлttя)
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6. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА
КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

учАстиЕ в

Настоящите указапия са валидни и се прилагат при подготовка на заявления за участIле в

квалификационна система на стопански субекти (КС)

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

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

подбор на стопански субекти дава равни възможности за участие на всички кандидати, отговарящ[l
на изискванията на Възложителя. Всеки кандидат има право да подаде заявление за участие в

системата, като стриктно се придържа към прилох(ените към документацията образци. Заявлелlttе,го

Mo)I(e да се подава по всяко време в срока на действие на,)истемата, с изключение на описанItте в

настоящата документацията за стартиране на квалификационната система случаи.
1,2. Настоящите указания са неразделна част от всяка документация за участие в

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

,,БРИКЕЛ" ЕДД, Раздел ,.Ква,rификационни систепtи", и всеки кандидат следва да се съобразява с
тях. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електроllllи
средства до документацията за системата от датата на публикуване на обявлението за създаване на
системата в ,,Официа,,lен вестник" на Европейския сък)з. .Щокументите, които се отнасят до
квалификационната система и поръчките възлагани чрез системата, се обособяват в електронна
преписка в профила на купувача със собствен номер и дата на създаване.
1.З. Възложителят осигурява по всяко време достъп до критериите и правилата за учас,гие в

системата, включително при поискване от заинтересованите лица. ,Щокументацията за учасl,ие в

системата се публикува в профила на купувача и е безплатна. За получаване на документация на
хартиен носител заинтересованите лица следва да отправят писмено искане до възложителя, в

което посочват адрес за кореспонденция, Изпращането е за сметка на лицето.
1.4. Квмификационните системите се основават на обективни критерии и правила, които са
определят от възложителя и могат да бъдат променяни от Еего при необходимост, Актуализирането
на тези критерии и правила се съобщава на лицата, включени в кватификационната система. Всяка
промяна се публикува в профила на купувача, в електронната преписка на конкретната система,
1.5, Всяко заинтересовано лице може да отправи писмено искане за разяснение във връзка с

обявените условия по всяко време в срока на действие на системата. Искането за разяснение се
изпраща на посочения в обявлението/решението факс, пошlа, куриер, лично или по e-mail. Когато
искането е направено по e-mail, същото следва да е подписано и подпечатано от представляващtIя
дружеството.
1,6, В електронната преписка на системата, в профила на купувача, се публикуват писмени

разяснения по обявените условия и критерии за включване в ква,тификационна та система. Срокът
за предоставяне на разяснение от възложителя е 10 дни, считано от датата на получаването NIy.

Разяснението не се изпраща отделно на кандидата, отправил искането за разяснение.
1.7, Начинът на предоставяне на разяснения за копкретна поръчка е описан в документацията за
вьзлагане на конкретната обцествена порьчка.

II. Изисквания към кандидатите
2,1, При подготовка на заr{влението за участие кандидатиlе са длъжни да спазват изискванията на
възложителя, да се придържат точно към обявените от Възлоrrtителя условия, образци и указания,
лубликувани в профила на купувача. Условията в обра:,ците от документацията за участие са
задължителни за кандидатите и не могат да бъдат променяни от тях. Всички разходи по
изработването и представянето на заявленията са за сметка на кандидатите.
2,2, Всеки кандидат има право да представи само едно заявrIение.
2.3. Заявлението се изготвя на български език на хартиен носител,
2.4. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат в системата, ако Nlo}Ke

самостоятелно да подава заявление за участие иlи да сключва договори съгласно
законодателството на държавата, в която е установен.
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2.5. Когато кандидат в квапификационната система е обединение, той следва да представи в

заявлението си копие на документ, съгласно изискванията на т.З.3 от настоящите указания.
2.6. Кандидатите могат да се позовават на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка
между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансово състоянIле]
техническите способности и професионална компетентност, при спазване Еа изискванията на чл.65
от ЗоП.
2.7, Когато кандидатът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докarltе. LIe

ще разполага с техните ресурси за срока на действие на системата, като представи документIл за

поетите от третите лица задъл)Itения.
2,8. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които
кандидатът се позовава на техния калацитет и за тях да не са наJIице основанията за отстраняване.
2.9. Когато кандидатът е посочил в заJIвлението си, че ще използва подизпълнители! същите следва

да отговарят на изискванията на чл.66 от ЗОП и да представят доказателство за поетите (,)т

подизпълнителите задължения,
2.10. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вила и

дела на поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от
процедурата.
2.11. Участник в обединение, което е подапо зfuIвление за участие, не може да подаде
самостоятелно заrIвление или да участва в друго обединение, подало заявление в същата система.
2,12, Лице, което е да,,Iо съгласие и фигlрира като подизпълнител в заrIвлението на друг кандидат! не

може да представя самостоятелно зzцвление.
2.13. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати в една и съща поръчка. Съгласно ý 2-

т,45 от ЩР на ЗОП ,,свързани лица" са тези по смисъла на ý i, т.13 и 14 от допълнителните разпоредби
на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

III. Подготовка на заявлението за участие. Съдържание
Заявлението за участие се изготвя по образеца в .Щокументацията за участие и включва:
3.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в съответствие с

изискванията на закона и условията на възложителя.
* Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо личе, ЕЕ!ОП се представя за всеки от

участниците в обединението.
**Когато кандидатът използва подизпълнител, ЕЕДОП представя и всеки подизпълнител;
*** Когато кандидатът се позовава на капацитета на трети ,гIица, третото лице представя ВЕДОП.
3,2. !окументи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо.
3.З. ,Щокументите по чл.37, ал.4 от Правилника за прилагане на ЗОП, когато е прилолtимо. Когато
кандидат в системата е обединение, той следва да представи в заявлението си копие на документ, от
който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната ин(lормация:
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- да бъде определен партньор, който представлява обединението;
- да бъде уговорена солидарна отговорност на всички членове на обединението.
З,4. ,Щекларация за съгласие от подизпълнител/и, в случай, че кандидатът ще използва
подизпълнител/.
* Със заявлението
подизпълнители.

си кандидатите могат без ограничения да предлагат ползването Hit

**В рамките на заявлението си за включване в КС се изисква кандидатът да декларира всички
подизпълнители, които предвижда да използва при последващите поръчки, възлолtени по КС,
З,5, ,Щокументи за поетите от трети лица задължения, в, случай, че кандидатът се позовава на
капацитета на трети лица.
З.6, .Щекларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференчиален данъчен режим, свързаните с тях л}lца
и техните действителни собственици.
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З.7. Списък по чл.40, ал.1, т.3 от ППЗОП - списък на другI,i лица със статут, който ип{ позвоIява да
влияят пряко върху дейностrа на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден зar

представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
З.8.,Щекларация по чл.135, ал.5 от ЗОП
3.9 .Щекларация по чл.6, a,,t. 2 от Закона за мерките срещу изпираЕе на пари
3.10, flруги документи, изисквани от възложителя в обявлението и описани като приложенtIя в

заявлението за участие.
3.1 1. Опис на представените документи, подписан от кандидата.

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

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез предоставяне на Единен европейскlt
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация.
изисквана от възложителя, и се посочват националните база данни, в които се съдържат
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на

държавата, в която кандидатът е установен, са длы(ни да предоставят информация,

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

- режим на възложителя.
4,2, Не се приемат заявления в опаковка, която е незапечатана или с Еарушена цялост, TaKoBir
заявлеЕие се връща на кандидата.
4.3. Заявлението за участие се представя от кандидата или от упълномощен от него представител
лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка" на
адреса посочен от възложителя.
4.4. .Щокументите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посоrIват:
- наименование на кандидата, включително участниците в обединението когато е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес,
- наименование Еа системата, референтен номер, а когато е приложимо и обособените позиции, за
които се подават документите.
4,5, Когато критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, се допуска
представяне на едно заявление, ако тази възможност е посочена в обявлението за създаване на
квалификационната система.
4,6. Когато системата е разделена на обособени позиции и в обявлението възложителят не доlIуска
възможността за представяне на едно заrIвление за ,участие, за всяка обособена позиция
кандидатите представят отделно комплектувани заявения за участие по всяка обособена позиция
заедно с описи към тях. Заявленията се поставят в една опаковка,
4,7. Заявлението се представя в писмен вид, на хартиен носител. Ако изрично е записано в

!окументацията за участие, Възложителят може да изиска част от заявлението да бъде представена
освен на хартиен, и на електронен носител.
4,9, Ако кандидатът изпраща заявлението чрез препоръчаЕа поща или куриерска слулtба, разход}Iте
са за сметка на кандидата. Риска от загубване на заявлението е за сметка на кандидата.
4.10. Възложителят не се ангажира с каквото и да е съдействие за пристигането на заявлението на

указания адрес.

V. Провеждане на предварителен подбор на стопански субекти
5.1. Срокът за вземане на решеЕие от възложителя започва да тече от деня на получаване на
заrIвлението за участие.
5.2. За разглеждане на заявленията за участие в квалификационната система възло)I(ителят
назначава комисия по реда на чл.103 от ЗОП, Комисията разглежда всяко постъпило заJ{вление и
въз основа на обявените обективни критерии и правила предлага Еа възложителя да включи иJlи да
откФке включването на кандидата в системата. Комисията съставя протокол за разглеждането на
всяко заrIвление. Протоколът се публикува в профила на купувача.
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5,3. Възложителят взема решение относно включване или отказа за включване на заинтересованli
лица в квалификационна система в 6-месечен срок от подаване на заJIвлението за включване в

квалификационната система. Отказът се мотивира.
5,4, Когато за решението по т,5.3 са необходими повече от 4 месеца, възложителят информирir
заинтересованото лице в срок два месеца от подаване на заявлението за причините и датата, до
която ще бъде взето решението.
5.5. Решението по т.5.З се изпраща на кандидата в срок 15 дни от издаването му,
5.6. Възлоrкителят мо}ке да вземе решение за прекратяване на участието в квалификационната
система на кандидат въз основа на определените при създаването на квалификационна систеNIа

правила и критерии. Решението се изпраща на кандидата най-малко 15 дни преди датата,
оtrределена за прекратяване на участието му в ква.rификационната система.
5.7. За срока на действие на квалификационната система кандидатите са длъжни да уведомяват
писмено Възложителя за всички настъпили промени в заrIвените от тях обстоятелства и данни дtr 5

дни след настъпването им, В писмото задължително се посочва реф.JФ и предмета на систеNlата зtl

която те се отнасят. Не се вземат под внимание промени и разяснения на кандидата, които не са
свързани с включени в заrIвлението обстоятелства и данни,
5.8. След подаване на Заявление за участие в системата до момента на обявяване на Решенлtето за

включване или отказ за включване в системата, кандидатите за у{астие в системата нямат право да
провеждат рекламна и репрезентативна дейност за предмета на системата.

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

получено от кандидата по някой от начините, посочени в чл.43, а,т.2 от ЗОП, възложителят
публикува съобщение до него в профила на купувача, в електронната преписка на системага.
Решението се смята за връчено от датата на публикуване.
За валидни се считат адресите и факсовете, посочени в заrIвлеЕието на всеки кандидат.
5.10. Кандидат за който възложителят е изда.т Решение за отказ за включване в ква,rификационната
система, може да подаде ново заJIвление след отстраняване на констатираните несъответствия.
5.11. Кандидат, който е включен в системата, може по всяко време да се отка}ке от по-нататъшното
си участие в нея като уведоми писмено за това възложителя.
5.12. Кандидат, изключен от квшlификационната система, на някое от основанията посоченлI в т.3
от документацията, може да подаде ново зfuIвление за включване съгласно описаните в същата
точка срокове.

VI. Общи условия за поръчките, възлагани чрез квалификацпонната система
6.1. Конкретните поръчки за строителство, доставки или услуги, попадащи в обхвата на

квалификационната система се възлагат чрез процедура на договаряне с предварителна покана за

участие, а изпълнителят на договора се избира сред лицата, вписани в ква,rификационната систепlа.
6.2. Възложителят може да премине към възлагане на конкретна обществена поръчка по реда на

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

6.3. При възлагане на конкретна поръчка чрез квалификационната система Възложителят KaHtt

всички кандидати, включени в нея.
6.4. Всяка конкретна поръчка, възложена чрез системата получава уникалеЕ номер. Уникалният
номер съдържа референтен номер на системата, създаден от възложителя, година на създаване на
КС, пореден номер на поръчката (например КС 01-2017).
6.5. .Щокументите, свързани с поръчка по системата, се обособяват в отделна електронна преписка в

конкретната система и се публикуват в профила на купувача.
6,6. Възложителят посочва в поканата за представяне на оферти критериите за възлагане на
поръчката ако не са включени в обявлението за създаване на квалификационната система,
6.7. .Щостъпът до документацията се предоставя не по-късно от датата на изпращане на поканата за
представяне на оферти. В поканата се посочва интернет адресът, на който е достъпна
документацията за поръчката.
6.8. С поканата възлоя(ителят олределя срокът за подаване на първоначална o(lepTa техническо и

ценово предложение.
7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за общественur,е
поръчки и Правилника за прплагането му.
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