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1. Описание на предмета на квалификационната система.

1 Общи технически изцсквания към предмета Еа системата.

1
Правила п критерии за включване и за квалификация на
стопанските субеrсги.

1. Правила и критерии за изключване от спстемата.

Образец на заявление за участие в системата,други образцrr.

б.
Указания зд подготовка на заявления за участие в
квалификационна система и провеlкдаЕе на подбора

Изготвил:

Р -л оmOе,,l ,,Търzовслitt":
/Иван

Съгласувалrr:

Гл. ИнlItенер:
/инж. Гео

Гл, инженер по рёмон а:

Юрисконсулт:
lПетя

Гл. счетоводител:
/Полина Мари

тев/
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1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА СИСТЕМА

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

доставчици.
Предмет на квалификациоЕната система (КС) за подбор на стопански субекти е

доставката на електроматериали, подробно описани в техническата спецификация, неразделна
част от настоящата документация, необходими за поддръжката и ремонта на производствени
съоръжения и осигуряване на нормалЕия производствен цикъл на,,Брикел" ЕАД.

Предметът на системата е разделен на З (три) обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция J\Ъ l : ,,[оставка на електроинстаJIационни материали и прибори за
автоматичен контрол";

- Обособена позиция ЛЪ 2: ,,.Щоставка на кабели и комплекти за свързваЕе на кабели";
- Обособена позиция .},l! 3: .,,Щоставка на електроизолационни материали"

1.2. Срок на действпе на квалификационната система - 3 години.
Конкретните поръчки ще се възлагат за срока на нейното действие, считано от датата
посочена в обявлението.
1.3. I_{ел па квалпфикационната система - Осигуряване на необходимите количества
електроматериали за нормалния производствен цикъл на ,,Брикел" ЕА!.

Възлоlкителят си запазва правото да възлага доставките включени в предмета на
системата чрез използването и на други процедури, предвидени в ЗОП.
1.4. Прогнозна стойност

Прогнозната стойност на поръчките /общо за целия период на действие на
квалификационната система/ е около 1 500 000 /един милион и петстотин хиляди/ лв. без.Щ!С.

Тази стойност не е обвързваща за възложителя. Възложителят, в зависимост от
конкретните си нужди, ще обявява конкретни обществени поръчки,Честотата на поръчките ще
се определя от възникналата необходимост от доставка на изделията към датата на стартиране
на поръчката.

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

реzrлизират 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 изкJIючва такива от спецификациите. Конкретните
поръчки ще се възлагат за срока на нейното действие чрез процедури на договаряне с

предварителна покана за участие, като изпълнител на договора ще се избира според
Икономически най-изгодната оферта по критерии определени за всяка обществена поръчка.

Срокът за изпълнение на конкретЕа обществена поръчка се определя в поканата за
представяне на оферти или за участие в преговори и документацията към съответната
поръчка, възложена чрез настоящата квалификационна система.

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

Гълъбово - извън града, в склад на дружеството или по местонахождение на съответния цех,
за който се възлага доставката по конкретната обществена поръчка.

1.6. !руги изискванпя:
- Начин на плащане: до 45 дни след издаване на фактура оригинarл, издадена съгласно чл.133

от ЗДДС, двустранно подписан приемо - предавател протокол и след документи) представени

съгласно чл.66, ап.4-7 от ЗОП при сключени договори за подизпълнители. Срокът за плащане

започва да тече от датата на последно представения документ.
- Гаранционен срок: не по - Mа;lкo от 12 месеца от датата на доставка на изделията.
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2. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДМЕТА НА СИСТЕМАТА:

Количествата електроматериали, изделия за електрическо осветление, кабели, КИП и А, и
бобинажна тел, няма как да бъдат определени с абсолютна точност, поради ремонтният
характер на дейностга свързана с тях, обусловена от тежките режими на експлоатация от
всякакъв вид в условията на ,,Брикел" ЕА.Щ.

В спецификациите са посочени само електроматериали, които най-често са заявявани за

доставка в дружеството. Същата има само информативен характер и не представлява пълно
описание на всички видове и означения метериали, които ще бъдат възлагани при конкретна
поръчка, обявена чрез настоящата система.

Обособена позиция М l: ,,.Щоставка на електроинсталационни материали и прибори за

автоматичен контрол"

N9 наименование М-ка

1 Авт.предпазител 1Р C6ON 2Аl250V бр

2 Авт,предпазител 1Р C6ON 4Al250V бр

J Авт.предпазител 1Р C6ON бАl250V бр

4 Авт.предпазител lP C6ON 10А/250V бр

5 Авт.предпазител 1Р C6ON 16А/250V бр

6 Авт,предпазител 1Р C6ON 25А/250У бр

7 Авт.предпазител lP C6ON 32Аl250V бр

8 Авт.предпазител lP C6ON 40Аl250V бр

9 Авт.предпазител 1Р C6ON 50Ы250V бр

10 Авт.предпазител 1Р C6ON бЗАl250V бр

11 Авт.предпазител 1Р C6ON 100Ы250V бр

\2 Авт.предпазител lP 3А СЗ2Н-DС бр

lJ Авт.предпазител 1Р бА C32H-DC бр

l4 Авт.предпазител 1Р 10А СЗ2Н-DС бр

15 Авт.предпазител 1Р 16А СЗ2Н-DС бр

16 Авт.предпазител 2Р C32H-DC 10A/220V бр

1,7 Авт.предпазител 2Р СЗ2Н-DС б А/220У бр

18 Авт.предпазител 2Р C32H-DC 4 А/220У бр
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лъ наименование М-ка

19 Авт.предпазител 2Р C32H-DC 2Al220Y бр

20 Авт.предпазител 2Р СЗ2Н-DС 16А/220V бр

21 Авт.предпазител 2Р C32H-DC 25 Al220Y бр

22 Авт.предпазител 3Р C6ON бАl400V бр

lJ Авт.предпазител ЗР C6ON i 0А/400V бр

24 Авт.предпазител 3Р C6ON 16А1400V бр

25 Авт.предпазител ЗР C6ON 25Аl400V бр

26 Авт.предпазител ЗР C6ON З2Ы4O0V бр

27 Авт.предпазител ЗР C6ON 40A/400V бр

28 Авт.предпазител 3Р C6ON 50A/400V бр

29 Авт.предпазител ЗР C6ON 63Аl400V бр

30 Авт.предпазител 3Р C6ON 80А/400V бр

31 Авт.предпазител ЗР C6ON 100A/400V бр

Авт.предпазител ЗР D60 З2А1400V бр

зз Авт.предпазител 3Р D60 40Аl400V бр

з4 Авт.предпазител ЗР D60 50A/400V бр

з5 Авт.предпазител 3Р D60 63А/400V бр

зб Високомощен предпазител З2А АС 690V/DC 440V бр

з7 Високомощен предпазител бЗА АС 690V/DC 440V бр

з8 Високомощен предпазител 100А АС 690V/DC 440V ЗNА3 1306 бр

з9 Високомощен бързодействащ предпазител 3NEl 225; 200А бр

40 Високомощен бързодействащ предпазител 3NE1 3З2-0; 400А бр

41 Високомощен бързодействащ предпазител 3NE1 334-0; 500А бр

42 Високомощен предпазител ВП бЗА бр

4з Високомощен предпазител ВП 80А бр

44 Високомощен предпазител ВП 100А бр
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N9 наименование М-ка

45 Високомощен предпазител ВП 125А бр

46 Високомощен tIредпазител ВП 160А бр

4] Високомощен предпазител ВП 200А бр

48 Високомощен предпазител ВП 250А бр

49 Високомощен предпазител ВП 315А бр

50 Високомощен предпазител ВП бЗOА бр

51 Гребен за АП 1Р63А бр

52 Гребен за АП 3Р63А бр

53 Ключ скрит монтаж 10A/250V бр

54 Ключ скрит монтаж сериен 10A/250V бр

55 Ключ скрит монтаж девиаторен 10А/250V бр

56 Ключ открит монтаж 10А/250V бр

57 Ключ открит MoHTarrt /девиаторен/ 10А/250V бр

58 Ключ открит монтаж ПКОМ 10А/250V бр

59 Ключ открит монтаж сериен ПКОМ 10A/250V бр

60 Ключ открит монтаж девиаторен ПКОМ 10Ы250V бр

61 Контакт скрит монтаж 16Ы250V бр

62 Контакт открит монтаж l бАl250V бр

бз Контакт ПКОМ /двоен/ 16А1230V бр

64 Контакт открит монтаж ПКОМ 16A/250V бр

65 Контакт двоен скрит монтФк 16А/250V бр

66 Контакт двоен открит монтаж 16А/250V бр

67 Контакт троен открит монтаж 16Al250V бр

68 Контакт 25А1250V бр

69 Контакт /трифазен/ 3 80V/1 бА бр

70 Контакт /трифазен/ 3 80V/25А бр
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м наименование М-ка

71 Щепсъл /гумиран/ 250V/1 бА бр

72 LI_{епсел l бАl250V бакелит бр

7з Шепсел 25Аl250V бр

]4 Щепсел 25АlЗ 80V бр

75 Щепсел 16А/З 80V бр

76 Индустриален контакт стенен монтаж IP44 2Р+Е 250V/l6А бр

],7 Индустриален контакт стенен монтФк IP67 2Р+Е 250V/l6A бр

78 Индустриален контакт стенен монтаж IP44 ЗР+N+Е З8OV/l бА бр

19 Индустриален контакт стенен монтаж IP67 jР+N+Е 380V/l бА бр

80 Индустриа,тен контакт стенен монтаж IP67 ЗР+N+-Е З8OV/З2А бр

81 Индустриа,тен цепсел IP67 ЗР+N+Е З8OV/З2А бр

82 Индустриапен щепсел IP44 ЗР+N+Е 380V/32А бр

8з Индустриален щепсел IP44 2Р+Е 250V/l6A бр

84 Разклонител със защита 5 гнезда бр

85
Макара удълlItител /50м с кабел ШКПТ 3х2,5

16А/250V със защитни тапи! ]!Iетalлен корпус,
с аIетири шуко контакта
стойка-стоманена тръба/

бр

86
Макара удължител /20м с кабел ШКПТ 3х2,5

16Аl250V със защитни тапи, мет.lлен корпус,

с четири шуко контакта
стойка-стоманена тръба/

бр

б/
Макара удължител /50м с кабел ШКПТ 4х2,5 с защитни тапи, метапен

корпус, стойка-стоманена тръба"/
бр

88
К-т кутия и бутон с прух(инно връщане червен; l}JO и 1NC модел XAL-
D116 на Sсhпеidег Electric или еквива_пентно

бр

89
К-т кlтия и бутон с пружинно връщане червен; lNO и 1NC модел XAL-
D114 Е на Sсhпеidег Electric или еквивfu,Iентно

бр

90
К-т кутия и бутон с глава тип ьба зелен; 1NO и 1NC модел XAL-K178E
ф 40мм на Schneider Electric или еквива.lтентно

бр

9l
Бутон с пружинно връщане зелен к-т; lNO и 1NC модел ХВ4-
ВАз+ZВ4-ВZ105 на Schneider Electric или еквивапентно

бр

92 Бутон с пружинно връщане червен к-т; 1NO и 1NC модел ХВ4- бр



лэ наименование М-ка

BA4+ZB4-BZ 1 02 на Schneider Electric или еквив.rлентно

9з Вентилатор за баня О 100 с решетка бр

94 Вентилатор за баня а720 с решетка бр

95 Антигронова скоба бр

96 Евролайсна 35mm AMl-DP200 бр

97 Лустер клема 2,5мм' бр

98 Лустер клема 2,5мм' порцеланова бр

99 Лустер клема 4мм' бр

100 Лустер клема 4мм' порцеланова бр

101 Лустер клема бмм' бр

102 Лустер клема бмм' порцеланова бр

10з Клема заземителна тип АВ t -ТР4з5 0.5-4мм2 бр

104 Клема ограничителна тип АВ 1 -АВ8М3 5 бр

105
Клема редова с двустранно винтово съединение

2,5mm2 Авl-vv2з5U бр

106
Клема редова с двустранно
4mm2 АВl-VV4З5U

винтово съединение
бр

107
Клема редова с двустранно
бmm2 АВl-VVбЗ5U

винтово съединение
бр

108
Клема редова с двустранно винтово съединение
10mm2 Авl-чVlOз5U

бр

109 Клема за еврошина 4мм2 бр

1l0 Бананки 2 размер бр

1l1 Бирки кръгли d:35mm бр

1|2 Кутия разклонителна бр

11з кчтия конзолна бр

114 Кчтия ПКоМ 25mm бр

.тп 8 от 58



.]\ъ напменование М-ка

115 Апартаментно табло 8 гнезда бр

116 Апартаментно табло 16 тнезда бр

11,7 ключалка за ел.табло бр

1l8 Ел.табло метално с монтажна плоча 1000/800/300 IP66 'бр

1l9 Ел.табло метмно с монтажна плоча 600/500/250 IP66 бр

120 Ел.табло метаIIно с MoHTalKHa плоча FIL33/2l5 з00/300/215IР54 бр

121 Ел.табло метално с монтажна плоча FIL44I21 5 40014001215 1Р54 бр

122 Ел.табло метално с монтажна плоча FIL86/315 800/600/з 15 IP54 бр

12з Ел.табло метално с монтажна плоча FIL 25012501165 IP54 бр

124 Ел.табло метално с монтажна плоча FIL64I21 5 600/400/21 5 IP54 бр

125 Ел.табло метално с монтalкЕа плоча FIL 1800/400/400 IP54 бр

1,26 Кутия 180/180/90 IP66 бр

127 Кчтия 2541180/90 IP66 бр

128 Кутия поликарбонатна; РК9500; 65l65/57 бр

129 Кутия поликарбонатна; РК95 1 1 ; 130/130i99 бр

1з0 Кутия поликарб онатна; 94l 9 4 l 57 бр

1зl Кчтия поликарбонатна; 361/25411 1 1 бр

l)Z Кутия поликарбонатна: РК951 8; 182/180/1 l 1 бр

1зз Кутия поликарбонатна; РК9521 ; 2541180/1 1 1 бр

134 Табло метално; АЕ1 007; 500/500/2 10 бр

1з5 Табло метално; АЕ1 058; 600/800/250 бр

l36 Табло метално; АЕ1 058; 500/500/270 бр

1з1 Табло от полиестер РО СС500х500хЗ00 2 IP55 бр

138 Табло от полиестер РО СС750х750хЗ00 2 IP55 бр

1з9 Табло от полиестер РО СС1000хl000хЗ00 2 lP55 бр

140
Алуминиева разклонителна кутия тип GA9l 12.2l0; разм.160/160/90 или

бр



л! наименование М-ка

еквивалентно

l4l Алуминиева разклонителна кутия тип GA91l3.210; разм.260l160190 или
еквиваJIентно

бр

142
Меrкдинна кутия с размери 300хЗOOх100 тип JB З030l0 оборудвана с

еврошина и клеми или еквиваJIентно
бр

l4з Междинна кутия с размери 600х400х215 FIL64/215 IP54 бр

144 Радиопредпазител 0.4А бр

145 Радиопредпазител lA бр

146 Радиопредпазител 2А бр

147 Предпазител миниатюрен 5/20 0.6ЗА бр

148 Предпазител миниатюрен 5/20 1.6А бр

I49 Предпазител миниатюрен 5/20 1А бр

150 Предпазител миниатюрен 5/20 З,l 5А бр

151 Предпазител миниатюрен 5120 4А бр

152 Патрон за винтов предпазител бА/250V бр

15з Патрон за винтов предпазител l0А/250V бр

154 Патрон за винтов предпазител lбА./250V бр

155 Патрон за винтов предпазител 25N250У бр

156 Патрон за винтов предпазител З2А1250У бр

l57 Патрон за винтов предпазител 50А/250V бр

l58 Патрон за винтов предпазител бЗАl250V бр

159 Капачка за предпазител Е27 25А бр

160 Капачка за предпазител Е27 бЗА бр

16l Основа за предпазител В27 25А бр

162 Основа за предпазител В27 бЗА бр

16з Авт. Прекъсвач Easy Pact 100N ЗOА или еквиваJIентно бр

164 Авт. Прекъсвач Easy Pact 100N 40А или еквиваJIентно бр
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м наименование М-ка

165 Авт. Прекъсвач Easy Pact 100N 50А или еквивfulентно бр

166 Авт. Прекъсвач Easy Pact 100N 60А или еквивалентно бр

16] Авт. Прекъсвач Easy Pact 100N 80А или еквивалентно бр

168 Авт. Прекъсвач Easy Pact 1 00N 100А или еквивалентно бр

169 Авт. Прекъсвач ,\1;32A;500V с термичен регулеруем ток бр

170 Авт. Прекъсвач А1 ;32А;500V бр

171 Авт. Прекъсвач А1 ;50А;500V бр

172 Авт. Прекъсвач А1 ;6ЗА;500V бр

17з Авт. Прекъсвач А1 ;80А;500V бр

1,74 Авт. Прекъсвач Al ;100А;500V бр

175 Авт. Прекъсвач А1 ;250А;500V бр

|76 Авт. Прекъсвач А1 ;90-1 1 3А;220V бр

177 Авт. Прекъсвач А1 ;6ЗА;220V бр

178 Авт. Прекъсвач А1 ;80А;220V бр

1,79 Авт. Прекъсвач А1 ;100А;220V бр

180 Авт. Прекъсвач А1 ;З2А;220V бр

181 Авт. Прекъсвач А2;250А;500V бр

182 Авт. Прекъсвач А2; 1 25А;500V бр

183 Авт. Прекъсвач А2; 1 60А;500V бр

184 Авт. Прекъсвач А2;200А;500V бр

185 Авт. Прекъсвач А3 ;500А;500V бр

186 Авт. Прекъсвач А4;800А;500V бр

187 Пускател въздушен ПВ 10А, Uбоб.:220V бр

188 Пускател въздушен ПВ 16А, Uбоб.-220V бр

189 Пускател въздушен ПВ 16А, Uбоб.:380V бр

190 Пускател въздушен ПВ 25А, Uбоб.=220V бр
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191 Пускател въздушен ПВ 40А, Uбоб.:220V бр

192 Пускател въздушен ПВ 63А, Uбоб.:220V бр

193 Щепсел подвижен IP 67, 16А, 500V, ЗР+N бр

194 Щепсел подвижен IP 67,З2А,500V, ЗР+N бр

195 Контакт подвижен IP 67, 16А,500V,ЗР+N бр

196 Контакт подвижен IP 67, З2А, 500V, ЗР+N бр

l91 Щепсел подвижен 63Аl400V ЗР +Е тип GW63052 бр

198 Контакт подвилtен 63дl400V 3Р +Е тип GW61452 бр

199 Кабелен вход метален тип 2843.200 М20 Allen Bradlei или еквивалентно бр

200 Кабелен вход метален тип 2843.200 М32 Allen Вгаdlеi или еквиваrrентно бр

201 Капак за клема тип 1492-ЕВ 10 Allen Bradlei или еквивfu,Iентно бр

202 Клема бmm' тип 1492-Wб Allen Bradlei или еквивалентно бр

20з
Надпис за клема тип 1492-5Мбх12 Н1-10 Allen Bradlei или
еквивfu,Iентно коп,tпл,

204
Надпис за клема тип 1492-5Мбх12 H11-20Allen Bradlei или
еквиваJIентно коN{пл

205
Надпис за клема тип 1492-5Мбх12 Н21-30 Allen Bradlei или

еквиваJIентно компл

206 Ограничител за клеми тип 1492-ЕА35 Allen Bradlei или еквивапентно бр

201 Преобразувател за евро щепсъл бр

208 щуцер от полиамид PG9 бр

209 щуцер от полиамид PG1 1 бр

210 щуцер от полиамид РGl З,5 бр

211 щуцер от полиамид PG21 бр

212 щуцер от полиамид PG lб бр

21з щуцер от полиаллид PG 29 бр

214 щуцер от полиамид PG 36 бр
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215 щуцер от полиамид РG 42 бр

2lб щуцер от полиамид PG 48 бр

2l] щуцер от полиамид М5Oх1.5 бр

218 гайка за щуцер PG 9 ор

21,9 гайка за щуцер РG 11 бр

220 гайка за цуцер РG lЗ,5 бр

221 гайка за щуцер PG 21 бр

222 гайка за щуцер PG lб бр

гайка за щуцер PG 29 бр

11/1 гайка за щуцер PG 36 бр

225 гайка за щуцер PG 42 бр

226 гайка за щуцер РG 48 бр

22,7 гайка за щуцер М5Oх1 .5 бр

Обособена позиция Nэ 2: ,,flоставка на кабели и комплекти за свързване на кабели"

лъ наименование М-ка

1

Студеносвиваема Кабелна муфа за кабел с полимерна изолация З.6/ б кУ1, 92-

АС-62-з 3М или еквивалентно
бр

2
Студеносвиваема Кабелна муфа за кабел с полимерЕа изолация 3.6/ б кV, 92-

АС-6з-3 ЗМ или еквивалентнсl
бр

)
Студеносвиваема кабелна муфа 6/10КV QS2000E92AS620-3 ЗМ или
еквившIентно

бр

4
Студеносвиваема кабелна муфа 6/1OKV QS2000E92ASб l0-3 3М или
еквиваIлентно

бр

5
Студеносвиваема кабелна муфа за шлангов кабел до 3.6/6kV сечецие 3х25-

50мм2;92 АV 5З4 PL
бр

6
Ремонтна муфа с цип HDCW 55/15 1000мм диаметър преди свиване158мм,

бр
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след свиване68мм на фирма 3М или еквивалентно

7
Ремонтна муфа с цип HDCW 110/З0 1000мм диаметър преди свиване120мм,
след свиване28мм на фирма 3М или еквиваllентно

бр

8
Ремонтна муфа с цип HDCW 80/22 1000мм диаметър преди свиване93мм,
след свиване25мм на фирма 3М или еквивалентно

"бр

9
Студеносвиваема кабелна глава за закрит монтак за трифазен кабел с
полимерна изолация 6/1OkV QTII 92ЕВбЗ-З на фирма ЗМ или еквивалентно

бр

10
Студеносвиваема кабелна глава за закрит монтаж за трифазен кабел с
полимерна изолация 6/1OkV QTII 92ЕВ62-З на фирма ЗМ или еквивалентно

1l
Студеносвиваема кабелна глава за закрит монтarк за трифазен кабел с
полимерна изолация 6/1OkV QTII 92ЕВ64-3 на фирма 3М или еквивалентно

бр

12

Студеносвиваема кабелна глава за закрит монтаж за трифазен кабел с
полимерна изолация 3.6/6kV QТП 92ЕN62-З сечение на жилата 3х50-95мм2
на фирма 3М или еквивалентно

бр

1з

Студеносвиваема кабелна глава за закрит монтаж за трифазен кабел с
полимерна изолация 3,6/6kV QTII 92ЕNбЗ-З сечение на жилата 3х120-
150мм2 на фирма 3М или еквива_пентно

бр

14

Студеносвиваема изолационна тръба EPDM 8426-1 1 с размери З0,1l1З,9l219

устойчиви на влага, киселини, основи и UV лъчи изолация до 1000V,
предварително разтегната на носеща корда на фирма 3М или еквива"[ентно

бр

15

Студеносвиваема изолационна тръба EPDM 8425-8 с размери 20,8l10.2l20З

устойчиви на влага, киселини, основи и UV лъчи изолация до 1000V,
предварително разтегната на носеща корда на фирма 3М или еквивалентно

бр

lб
Студеносвиваема изолационна тръба EPDM 8427-16 с размери З5,1/16.8/406

устойчиви на влага, киселини! основи и UV лъчи изолация до 1000V,
предварително разтегната на носеща корда на фирма 3М или еквивалентно

бр

17

Студеносвиваема изолационна тръба EPDM 8428-18 с размери 49.Зl24,0/457

устойчиви на влага, киселини, основи и UV лъчи изолация до 1000V,
предварително разтегната на носеща корда на фирма 3М или еквива:Iентно

бр

18

Студеносвиваема изолационна тръба EPDM 8429- l8 с р.вмери 6'7 .8lЗ2.2l406

устойчиви на влага , киселини, основи и UV лъчи изолация до 1000V,
предварително разтегната на носеща корда на фирма 3М или еквивалентно

бр

19
Тръби силиконови студеносвиваеми за кабел бkV със сечение 95-240мм2
РSТ 14.1/229lЗ8.1 на фирма 3М или еквивалентно

бр
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20
Тръби силиконови студеносвиваеми за кабел бkV със: сечение 95-240мм2
PST l4.7/460/43.7 на фирма 3М еквива.тентно

бр

2|
Лентов самовулканизиращ комплект за ремонт на външна изолация на

кабели VМ - Аrmо 1 на фирма 3М или еквивалентно

22
Лентов самовулканизиращ комrrлект за ремонт на външна изолация на

кабели VМ - Аrmо 2 на фирма 3М или еквива.тентнс

Обособена позцция J\! 3: ,r.Щоставка на електроизолационни материали"

Iq наименование Мярка

l Кабелни връзки l50MM; бр

2 Кабелни връзки 160х2 ; бр

J Кабелни връзки 200мм; бр

4 Кабелни връзки 280х4 ; бр

5 Кабелни връзки 360мм; бр

6 Кабелни връзки 450мм; бр

7 Кабелни връзки с UV защита 350х4 бр

8 Текстолит Е=0.5 кг.

9 Текстолит 6:1 кг.

10 Текстолит Б:2 кг.

1l Текстолит 3-З кг.

12 Текстолит Б:4 кг.

1з Текстолит 6:5 кг.

14 Текстолит 3:6 кг.

15 Текстолит Б:8 кг.

16 Текстолит 3:10 кг.

17 Текстолит 3:16 кг.
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18 Текстолит Б=20 кг.

19 Текстолит 6:40 кг.

20 Текстолит 6:50 кг,

21 Текстолит Б:80 кг.

22 Текстолит Б:100 кг.

Плексиглас Б:3мм кг.

24 Плексиглас 3-4мм кг.

25 Плексиглас Б:5мм кг.

26 Плексиглас 6:6мм кг.

27 Стъклотекстолит Б=2 кг.

Стъклотекстолит Б-3 кг.

29 Стъклотекстолит Б:4 кг.

з0 Стъклотекстолит Б:5 кг.

з1 Стъклотекстолит Б: l0 кг.

11, Стъклотекстолит Б:l б кг.

1) Стъклотекстолит Б:20 кг.

з4 Стъклотекстолит Б:25 кг.

35 Стъклотекстолит 3:40 кг.

зб Стъклотекотолит Б:50 кг

з7 текстолит оз5 кг

з8 Текстолит о25 кг

з9 текстолит оз0 кг

40 Текстолит о40 кг

41 Текстолит о50 кг

42 Текстолит о60 кг

4з Текстолит о80 кг
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ц4 Текстолит о 100 кг

45 Текстолит о 120 кг

46 Текстолит о150 кг

4,7 Термосвиваем шлаух SBC 2.4/1.2 бр

48 Термосвиваем шлаух SBC 4,8/2.4 бр

49 Термосвиваем шлаух SBC 19/9.5 бр

50 Термосвиваем шлау< SBC 25i 12.7 бр

51 Термосвиваем шлаух 5мм Nl

52 Термосвиваем шлаlх 8мм N1

5з Термосвиваем шлаух 12мм NI

54 Термосвиваем шлаlх 16мм NI

55 Термосвиваем шлаух 24мм м

56 Термосвиваем шлаух 43-1Змм м

5,7 Термосвиваема тръба 4.812,4 с лепило бр

58 Термосвиваема тръба 9.6/4.8 с лепило бр

59 Термосвиваема тръба 12lЗ с лепило бр

60 Термосвиваема тръба 16/4 с лепило бр

61 Термосвиваема тръба 19/6 с лепило бр

62 Термосвиваема тръба2718 с лепило бр

бз Термосвиваема тръба З2l8 с лепило бр

64 Термосвиваема тръба 48/l5 с лепило бр

65 Термосвиваема тръба 63/19 с лепило бр

66 Термосвиваема тръба 120/40 с лепило бр

67 Стъклолакотръба ol м

68 Стъклолакотръба о1.5 м

69 Стъклолакотръба о2 ]!I



Ns наименование Мярка

70 Стъклолакотръба о2.5 N,I

11 Стъклолакотръба о3 м

,72 Стъклолакотръба о3.5 N,I

,7з Стъклолакотръба о4 N,I

74 Стъклолакотръба о5 NI

15 Стъклолакотръба об N,l

76 Стъклолакотръба о7 l\,I

11 Стъклолакотръба о8 N,l

78 Стъклолакотръба о10 м

19 Стъклолакотръба о14

80 Стъклолакотръба о20 NI

81 рчс l9120 бр

82 Изолирбанд 4 цвята бр

8з Лента РVС кг

84 Лента "Scotch 13 -23" бр

б) Лента "Scotch ЗЗ" бр

86 Лента "Бишоп 85" бр

87 Лента "Бишоп W962" бр

88 Лента "Бишоп W96З" бр

89 Лента изолационна бандажна25/0,2 памучна NI

90 Лента изолационна бандажна25/0,2 копринена п,I

9l Стъклолента 20х0.25 м

92 Стъклолента 20х0.1 Nl

9з Платно изолационно "Кембрихт" 0. 13mm м2

94 Гибшланг 9/12 с РVС покритие м

95 Гибшланг о18 с PVC покритие м
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96 Гибшланг 19/21 с PVC покритие п,I

97 Гибшланг с РVС покритие ф 40 N,I

98 Гллбпланг 26129 с РVС покритие N{

При рекламации, Изпълнителят заменя изделията с нови, изцяло за своя сметка.

При обстоятелства касаещи рекламация, гаранционният срок за рекламираната стока,
започва да тече от датата на новата й доставка.

Предлаганите електроматериали трябва да съответстват на посочените в конкретната
поръчка катаJIожни номера, да бъдат нови и неупотребявани, да нямат явни или скрити
дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

В случай, че се предлагат електроматериаJIи, с различни от исканите каталожни но]иера,

то в техническото предложение на коЕкретната поръчка трябва да се посочи предлаганият
катаIожен номер и производител.

Всяко доставено изделие трябва да бъде с маркировка и паковка, стаЕдартна за

производитеJUI.

Изготвил:

Н к цех ,,Електрически":
/инж. Н. Банков/
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3. ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ. КВАЛИФИКАЦИОННИ
ИЗИСКВАНИЯ.

Заинтересованите лица подготвят и изпращат заJIвления за участие по реда, описаIl в

настоящите правила, с приложени всички изискуеми документи в съответствие с критериите
за подбор, посочени в обявлението за откриване на квалификационната система, публикувано
на страницата на АОП и в 11астоящата документация.Кандидатите попълват един ЕЕДОП

документ, в който посочват позициите, за които участват.

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

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

Кандидатите могат да подават заявление за включване в системата за една, няколко илIл

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

документи за доказване на съответствието с поставените изисквания. Кандидатите попълват

един ЕЕДОП документ в който посочват позициите за които участват.Единен Европейскrr

документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ се попълва за кандидата в съответствие с

изискванията на ЗОП и критериите за участие на Възложителя, а когато е прилопtимо ЕЕДОП
за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице; за всеки подизпълнител

и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

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

3.2. Квалификационни изисквания
Условия, които трябва да бъдат изпълнени от икономическите оператори с оглед на

тяхното квалифичиране са посочени в обявлението и настоящата документация.
flокументите се представят и за подизпълнители и трети лица ако има такива.

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

3.3.1. Лично състояние на кандидатпте.
3.З.1.1. Кандидат за участие в системата може да бъде всяко българско или

чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения.
3,3.1.2. За интересованите лица могат за целите на вписване в квалафикационна

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

3.3.1.3. За кандидатите не трябва да са нa}лице обстоятелствата по чл.54, м.1 от ЗОП.
Кандидат, за когото са налице основания по чл, 54, ал.1 от ЗОП, има право да представи
докfutателства, в съответствие с чл.56, ал.1, т.1,2 и З от ЗОП, че е предприел мерки, които
гарантират неговата надеждност, въпреки нilличието на съответното основание за

отстраняване. Тези мерки се описват в ЕЕДОП.
При подаване на змвление за участие кандидатът декларира липсата на основания за

отстраняване по чл.54, arr.1 от ЗОП в единния европейски документ за обществени поръчка
(ЕЕдоп).
Метод за доказване на съответствието - на основание чл.67 ал.5 от ЗОП във връзка с чл.58 от
ЗОП възлоrкителят може да изиска от кандидатите по всяко време да представят всички или
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част от документите. чрез които се докzвва информацията_ посочена в ЕВДОП, когато това е

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

регистрIIрани в юрисдикции с преференциа-,rен данъчен режим и на свързаните с тях лица,
включително и чрез грaDкдzшско дружество/консорциум в което }частва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим! освен при наличие на

изключенията по смисъла на чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциа;lен данъчен режим! свързаните с тях

лица и техните действителни собственици,
Кандидатите представят декларация по образец в документацията.

З,3.1.5 Кан;tи:tат. който предвижда да използва подизпълнители, посочва процента от
общата стойност на поръчката. който це възr]ожи, във всяка конкретна поръчка. възлагана
чрез настоящата clIcl еп,Iа.

3.З.2,Технически и професионални способrlости на каIrдидатите
З.3.2.1. i,lзпъriнени общественI{ псръчки от кандидата през псследните три години,

считано от датата на подаване на заявлениеl,о jIоставки. иrlентичЕи или сходни с предмета ца
системата, както с-Iелва:
- Обособена позиция Nч 1: ,,!оставка ва електроиIIсталационни материа-ци и прибори за
автоматичен KoHTpo.i,' яа обща стойrrост най-мапко 10 000 лв. без ДДС.
- Обособена позиция Л-л 2: ,,,Щоставка на кабели и коNIплекrи за свързване на каjели'' на обща
стойност най-маr.rко 10 000 лв. без !{С-
- Обособена позиttи{ -Nч 3: ,,!оставка на електроизолационни материали" на обща стойност
най-мапко 10 000 лв, без ДДС.

i]ъзложиr,еля,т, Ilte приема като "сходни" на пред\{ета на настоящата обособена rrозиция
доставка на часг иjIи всички видове изделия включеЕи в предмета Еа позицията.

Пои подаване на заявление за участие съответствие с критерия за подбор се декларира в
единен европейски док) \{ент за обществени поръчки (i]ЕДОП).

В него :., ili)eJ{oc iавя съответната t.Iнформация, изисквана от възожителя, като се
попълва списъка I]a riзвъ]]шените доставки.

Метод за,]ок:lзваIIе на съответствието - на основание чл.6'7 а,r.5 от ЗОП във връзка с
чл.64 от ЗОП въз_,tо;кrtте_тlят Nтоже .ца изиска.]т каtIдидатите по всяко време да представят
списък на доставкL!,] с. KoI,lTo са идентични и]lи сходнlл на предNiета на систеN,lата с посочване
на стоzlttостите- датljте l.i пол)лателите, приJр},жен с докaRателства за извършените доставкй,
когато ],ова е необх,Jдип,iо за законосъобрезно,Iо проведане на процедурата. В този случай се
представя спис'I)к ila и,]п,ьлнените доставки- по приложен образец. заедно с докzвателства за
извърше;.1!iте достa!вI,.и.

:.3.2.2. И:чrЬср}tецilя за производи,Ii-тя г на :токите, в случай че кандидата не е
производител tla (jToKI{Te - той трябва ла лредстеви доказателство, че е упълномощен
предстaiБител нэ проrlзвоj(ителя за територItята на Р. Бъ:тгарпя.

j.2.2.3. С'гоr,г,те ла са сертифициранIl от акредLiтIлрани Jица за контро.п на качеството,
удос,Iовaпяващи сi,)тветствието и\{ с посочените спецификации или стандарти.
Произвсrдителят ]Ja |токите да при_rlага сItillеtrjи за }прав;ение на качеството [SO 9001 или
еквивa],lеятно.

Заинтересов allllTe лица доказват съответствиеIо си с изискваIJията с представяне на
сертифllItати, изriз.]еilи от акредитирани -r]ица- за KoHTpoл на качеството, удостоверяващи
съответi]твието Liil (],IJKj,{l\] със съответлiлIте сllеLцфиi(аjI;{ц иJlII стандаDт:i

"lиriе. 
кое,о ) lacTBa в обединение иj.iiл с даjiо съг.tасие да бъде подизпъпнитеJl на друг

кандидl_т_ ]{е \{(tд,.е __.i псдава саNl]сто_qтел!Iс зiшIлсli..] - :]а yl.a(]Tltc Св.--;,зе:l:,ге л}Iца IIt-. могат да
бъдат с:,,.,lостояlr,] i ii liан.lидатi.l в едItа rl aъ] ]il I!роiIед\;,i].

З.З.fiрl,ги докулIенттr, Itоито капдидатьт пDедетавя I] заяв.,1ението cil:



3.3,1. Заявление за участие - по приложен образец.
На основание чл.47, ал.10 от ППЗОП, възложителят допуска представяне на едно

заJIвление за участие независимо дали кандидатът участва за една, няколко или всички
обособени позиции. Кандидатът е длъжен да посочи в ЕЕflОП и заявлението за участие
обособените позиции, за които иска да бъде вкJIючен в системата.

З.З.2. ,Щокументи за док,вване на предприетите мерки за надеждност (Kozcпllcl е

прuлоэtсlьuо),
3,3.3. !окументите по чл.З7, ал.4 от ППЗОП (Kozапto е прttлоэtсu,llо).

З.3.4. .Щекларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на
поръчката (коzапо е прtлоэtсuлtо).

3.3.5. !окументи за поетите от трети лица задъJIжения, в слуrай, че участникът се
позовава на капацитета на трети лица.

3.3.6. .Щекларация във връзка с чл.135, ал.5 от ЗОП.
З.З.7. Списък по чл.40, а,r.1, т.3 от ППЗОП - списък на други лица със статут, който ипл

позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този,
ваJIиден за представляващите го лица, членовете на управилните или надзорните органи
(свобоdен mексm),

3.3. В. Опис на документите, съдържащи се в опаковката.

3.4. Периодично актуализшране на информацията
3.4. 1 . Кандидат, включен в квалификационната система, е длъжен всяка година да актуацизира
информашията, предоставена при включването му в квалификационната система.

.Щопълнителните документи се представят както следва:
. За първата година - в срок до 1 месец, считано една година от датата на решението за

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

включване в системата.
З.4.2, В случай, че кандидатът се позовава на капацитета на трети лици или използва
подизпълнтели, актуализирана информация се представя и за тях.
З.4.3. Независимо от т.З.4.1, на самостоятелно основание кандидатите са длъжни да
уведомяват писмено Възлояtителя за всички настъпили промени в зfuIвените от тях
обстоятелства и данни до 5 дни след настъпването им.
3.4.4, За актуализиране на информацията по т.3.4.1 ит.З.4.2, кандидатът представя ЕЕДОП.
3.4.5. Задължение за предаване на актуализирана информация имат всички уrIастници.

- включени в КС, без значение от датата на подаване на заявлението за участие, както и дапи е

бил изпълнител по прецедура на база КС,

4. ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ СИСТЕМАТА.
Възложителят има право да изключи кандидат от квалификационната система 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 чр9з поръчка по настоящата система. Частично неизпълнение е наJIице когато
засяга повече от 50 на сто от стойността или обема на договора;
4.3, .Щоговорът, сключен чрез поръчка по настоящата система, е прекратен по вина на
изпълнителя,
4.4. Участникът, определен за изпълнител на поръчка по системата, откаже да сключи
договор.
4.5. Кандидатът е престанал да отговаря на изискванията на възложителя, относно лиаIно

състояние и критерии за полбор.
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4.6. Кандидат, включен в системата, не е актулизирап информацията предоставена при
включването му, по смисъла на т.3.4.3. от настоящата документация.
4.7. Кандидат, включен в системата, не е представил документи в изпълнение на T.3.4.1 и З.4.2
от настоящата документация.
4.8. Възлояtителят прекратява участието / изключва от квалификационната система, участници
които не отговарят на актуаJlизираните критерии и правила за подбор, когато такива са
обявени, след указания от Възложителя срок за представяне на исканите докaвателства.

Освен основанията за задъл}кително отстраняване по чл.54 от ЗОП, Възложителят си
запaвва правото при преценка да прилага и основанията за отстраняване поо чл. 55 от ЗОП.
Възложителят с Решение изключва кандидата от квалификационната система. Решението се
мотивира.

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

Заявление за участие, подадено преди този срок, не се разглежда и се връща на
каЕдидата,

Кандидат, изключен от системата на основание т.4.5 може да подаде отново заявленLIе

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

Кандидат, изключен от системата на основание точка 4.6 и точка 4.7, мотtе да подаде
отново зfuIвлеЕие за включване.

В изпълнение на.rл.67, ап.6 от ЗоП, участникът определен за изпълнител на поръчка.
възлоя(ена чрез настоящата система, преди сключване на договор за обществена поръчка
предстzlвя на Възлоrкителя актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за
отстраняване от процедурата., както и съответствието постановените критерии за подбор.
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5. Образец на заявление за участие в систематаrдруги образци.

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в квшtификационна система с предмет

,,ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ,,БРИКЕЛ" ЕАД", Реф.
ЛЬ КС 05/2017г.

увАжАЕми госпожи и госtIодА,

Заявяваме, че желаем да бъдем включени в обявената от Вас квалификационна система

.. . . Hall\leHoBaH]le

,Щекларираме, че сме запознати с укaванията и условията за участие в обявената от Вас
ква,тификационна система. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без

възражения.

.Щекларираме, че сме запознати и приемаме условието на възло}кителя относно

уведомяване за разяснения към системата, а именно - всички разяснения на възложителя ще
бъдат публикувани в профила на купувача.

Като неразделна част от настоящото Заявление, прилагаме следните документи:

. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДоП).

. ,Щокументи за доказване на предприетите мерки за надеждност (коzаmо е прuлоltсttltо),

. ,Щокументите по чл,37, ал,4 от ППЗОП (коzаmо е прuлоэtсtt-uо),
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. .Щекларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката
(коzаmо е прчлоэtсч-мо).

. Докумеrrти за поетите от трети лица задължения, в слуrай. че участникът се позовава на
капацитета на ,Iрети лица.

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

финансовите отношения с дружествата! регистрирани в юрисдикции с преференчиален

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици във връзка с

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.
. Списък по чл.40, ал. 1 , т.3 от ППЗОП - списък на други лица със статут, който им позволява

да влйяя,| пряко върху дейностга на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден
за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи -
свобоdен mексп

. ,Щекларация по чл.135, ал.5 от ЗОП

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

. Опис на док}ъ{ентите, съдържащи се в опаковката.

!ата:

Подпис:

(u-tte u фамu,пuя)
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Част I: Информация за процедурата за възлаганс на обществена поръчка и за

възлагащия орfан или възлсжителя

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Иdе н пuф u цароне l п възлоrruпеля Оmzовор:

Име: ..Брикел" ЕА,Щ t]
3а коя общесmвена поръчкu се оmнася? Опtzовор:

Название или кратко описание на поръчката: t]

Референтен номер на досието, определен

от възлагащия орган или възлолtителя (ако

е прLlлоэlсltл,lо): реф.Nч КС 05l20I7r.

t]

Част II: Информация за икономпческия оператор

А: Информация за икономпческия оператор

ИDенпuфакацtlя: Оmzовор:
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Име: t]
Идентификационен номер по !!С, ако е

приложимо:

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

необходимо и прилоr(имо

t]
t]

Пощенски адрес: t ]

Лице или лица за контакт:

Телефон:

Ел. поща:

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е

прLlлоJltuмо),.

t .]

t]
t]
t]

Обttlп tlнфор,лtацuя: Оmzовор:

Икономическият оператор микро-, малко или

средно предприятие ли е?
[] Ща [] Не

само в слyчай че поilъчката е запазена: [] Да [] Не

t]

t]

икономическият оператор защитено

предлриятие ли е или социално предприятие!

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

рабоlниuи с увреждания или в неравностойно

поло)кение принадлежат.

Ако е приложимо, посочете дали
икономическият оператор е регистриран в

официалния списък на одобрените

икономически оператори или дали има

еквивzlлентен сертификат (напр. съгласно

национална квалификационна система
(система за предварително юrасиране)?

[] Ща [] Не [] Не се прилага

Ако r,да":

Моля. QтговоDете на въпDосите в

останалште части от този раздел. Dаздел Б и.

когато е целесъобDазно. раздел В от тазп
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част! попълнете част v. коfато е

a)t ]

б) (уеб adpec, opzaH uлu с;tуэюба, ttзёавспtltt

d о кум е нпt а, ll1 оч н о 11 о з о в а в ан е н а D окум е шп а )

t,.,,.]t, ]t ]t ]
в)[,. ]

г) [] Да [] Не

д) [] Да [] Не

(уеб аdрес, opzaH ttлtt слуэrcба, ttзdаваttltt

d окум ен п а, tll otlH о 11 о з о ва в ан е н а d oKysl е tпп ct)

t..,]t ]t ]t ]

пDпложимо, и прц Есцчдц учац
попълнете и подпишете част VI.

а) Моля посочете наименованието на списъка

или сертификата и съответния регистрационен
или сертификационен номер, ако е

приложимо:
б1 Ако серпuфuкаlпъlll за реzuспlраL|uяlllа lulu

за сецпuфчцчранеlllо е H(utltLteH в елекпlронеl!

форм апt, ]l,t о]lя, п ocotle llle :

в) Моля, посочете препратки към

документите, от които става ясно на какво се

основава регистрацията или сертифицирането

и, ако е приложимо, юrасификацията в

официа,rния списък:

г) Регистрацията или сертифицирането

обхваща ли всички задължителни критерии за

подбор?
Ако ,,не":
В допълнение моля! попълнете липсващата

инфоDмация в част IV. Dазделп д
г споDед слyчая САмо око mова се uзtлсква

съzлtлсно сьоплвепlнопlо обявленuе uлu

dокуменmацuяmл зо обчlесmвепапп 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?

Ако cъotttBetttttttttle doKylteHпltt са на

рсlзпо-|lоJlсенuе в елекпtронен формапl, мо-ltя,

llocolleпle:

Фор,lttt tta учаспuе: OmzoBop:

Икономическият оператор участва ли в

процедурата за възлагане на обществена

поръчка заедно с други икономически

оператори?

[] Да [] Не

Ако r,да":
а) моля, посочете ролята на икономическия а): [ ]
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оператор в групата (ръководител на групата,

отго8орник за конкретни задачи.,.):

б) моля, посочете другите икономически

оператори, които участват заедно в

процедурата за възлаl ане на обшествена
поръчка:

в) когато е приложимоJ посочете име,tо на

участващата група:

б), [ ]

в): [ ]

Обособенu позuцttu OmzoBop:

Когато е приложимо, означение на

обособената,/ите позиция/и, за които

икономическият оператор желае да направи

оферта:

t]

Б: Информацпя за представителите на икономическпя оператор

В: Информация относно използването на капацптета на другп субектп

Преdспсtвumелсmво, ако Lфrа lпокuва: Оmzовор:

пълното име

заедно с датата и място-го на раждане, ако е

необходимо:

t ];

t]

!лъжност/,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 но чуэлс0 коппцumеtп: Оmzовор:

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?

[]Ща []Не



Г: Информачпя за подизпълнители, чийто капацштет икономическият оператор цдщз дл
пзползва

Корупцttя:

Излttама:

възлаzоне н а п od ttзпълн umел u : OmzoBop:

Икономическият оператор възнамерява ли да

възложи на трети страни изпълнение,tо на част

от поръчката?

[]Ща []Не Ако ла и доколкото е пзвестно,
моля, приложете списък на предлаганите

подизпълнители:

t ,]

Основаная, свързан,l с ноказапелнu прuсъDu
сь?ласлlо нацuонturнufпе ршпореdбu за
прuлаzоне на основанuяlпа, посоченu в

член 57, параzроф 1 оtп rЩuрекmuвпmп:

Оmzовор:
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Издадена ли е по отношение на

икономпческия оператор или на лице, което

е член на неговия административен,

управителен или надзорен орган или което

има правомощия да го представлява, да взема

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

връзка с едно о,г изброените по-горе

основания. кояtо е произнесена най-vного

преди пет години, или съгласно която

продължава да се прилага период на

изключване, пряко определен в присъдата?

[] Ща [] Не

Ако съоlпвеmнuпlе ёoKyMeHlttu со на

разпо-поэлсенлlе в е-пекll1ронен фор.llсuп, ttо;tя,

l1осочеlllе: (уеб adpec, opzaH u-пtt с-пуэtсба,

ttзOаваttуtt Dокуменtпа, ll1очно позовава е на

dокуменmа):

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

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

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

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

Ако съоlllвеlltнulllе doKylteHtпu са на

разпо,поэtсеllLле в е,пекlпронен фор.uапt, -,ttоля,

посо|леllле (уеб adpec, opzaH tt-,ttt слуэtсба,

ttзdаваttltt dоку.менmа, mочно 11озововане н0
dокуменпа): t ]t ]t ]t ]

В случай на присъда, икономическият

оператор взел ли е мерки, с които да дока)ке
своята надеждност въпреки наличието на

съответните основания за изtо,lючване

(,,реабилитиране по своя инициатива")?

[] Ща [] Не

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

Б: Основания, свързани с плащапето на данъци илlr социалноосигурителни вноски

Плсtttlане на dанъцu tlл tl

со цu uI ноос llцр ll mелн u внос kll:
Оtпzовор:

Икономическият оператор изпълнил ли е

всички своп задълженшя, свързани с

плащането на данъци илп
соцпалноосигурптелнп 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?

[] Ща [] Не
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Ако ,,не", моля посочете:

а) съответната страна или дър)кава членка,

б) размера на съответната cyva:

в) как е установено нарушението на

задълженията:

1) чрез съдебно решенп€ или

административен акт:

. Решението или актът
с окончателен и обвързващ
характер ли е?

. Моля, лосочете датата на
присъдата или

решение l o/aKr а.

. В случай на присъда
срокът на изкJlючване, ако е

определен црдцqв
прпсъдата:

2) по друг начин? Моля, уточнете:

г) Икономическият оператор изпълнил ли е

задъля(енията си, като изплати или поеме

обвързващ ангажимент да изплати

дължимите данъци
социаJl ноосигурителни
вкпючително, когато е приложимо, всички
начислени лихви или глоби?

или
вноски,

.Щанъци Соцпалнооешryрптелни
вноски

а)[ ]б)t ]

в1) [] Да [] Не

. [] Ща[]Не

.t]

г) [] Ща [] Не
Ако ,,да", моля,

опишете подробно:

t]

t]

в2) [ ] в2) [ ]

а)t ]б)t ]

Bl) [] Да [] Не

, t]Даt] Н

.t]
t

г) [] Да [] Не

Ако ,,да", моля,

опишете подробно:

t]

Ако cъotllBetttttttttle doKyMeHtlttt п о olllHouleHlle

на плаtllанеll1о на dанъtltt luпl

соцuалноосuеурuпlелн|| вноскu е на

розп о.цоJIсенLI е в еле KlllpoH ен форм апt,,лlоля,

11ocoIlellle;

(уеб аdрес, opzaH tt-,tu слуэrба, ttзOсtваtцtt

d окум ен пtа, tll оч но п озовавалlе на 0 olg)]t el ! пl а ).

t ]t ]t ]t ]

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфлпкти на пнтересrl илш професионално
нарушение

uе" dtt

Инtlлормацuя опlнос но евенmу{шна | Опzовор:
несьсrпояfпелносm, конфлuкm
шlа професuонм но наруш ен ue

на ullпrересu
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Икономическият оператор нарушил ли е,

доколкото му е Irзвестно, задълженпята си в
областта на екологичното, социалното илп
трудовото право?

[] Да [] Не

Ако ,rда", икономическият оператор взел ли

е мерки, с които да докаже своята
наде)I(дност въпреки нilличието на

основанието за изключване (,,реабилитиране

по своя иниriиатива")?

[] Ща [] Не

Ако да", моля опишете предприетите мерки:

t]
Икономическият оператор в една от следните

ситуации ли е:

а) обявен в несъстоятелност, или

б) предмет на производство по
несъстоятелност или ликвидация, или

в) споразумение с кредпторпте, или

г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от

сходна процедура съгласно национzlлните

законови и подзаконови актове, или

д) негови,ге 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 национмни норми и
мерки за продължаване на стопанската
дейност при тези обстоятелства?

Ако cъotltBetttHttпte doKyivteHлtu са tta

роз1l o,,lo)lceHue в e-le Klllpol l е ll форм апt, -,tt о-пя,

11oCollell?e,,

[] Ща [] Не

t]
t]

(уеб аdрес, ор2ан Ll_llu сltужба, чзOсtвсtttltt

doKylleHпla, lllo|tHo позоваволlе lla
dокуменпlа): t ]t ]t ]t ]

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

[] Да [] Не,

t]
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Ако,,да", икономическият оператор

предприел ли е Nlерки за реабилитиране по

своя инициатива? [] !а [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите

мерки: [...... ]

Икономическият оператор скJrючил ли е

споразуменIrя с други икономически

оператори, насочени към нарушаване на
конкуренцията?
Ако ,rда", моля, опишете подробно:

[],Ща [] Не

t .]

Ако,,да", икономическият оператор

предприел ли е мерки за реабилитиране по

своя инициатива? [] Ща [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите

мерки: [...... ]

Икономическият оператор има ли информация

за конфликт на llнTepecп, свързан с участието
Nly в процедурата за възлагане на обществена

поръчка?

Ако ,,да", моля, опишете подробно:

[] Да [] Не

t]

Икономическият оператор цлп свързано с

него предприятие, предоставял ли е

консултантски услуги на възлагащия орган

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

възлагане на обществена поръчка?

Ако ,,да", моля, опишете подробно:

[] Да [] Не

t]

Случвало ли се е в минilлото договор за
обцествена поръчка, договор за поръчка с
възложител или договор за концесия на

иконоvическия оператор да е бил прелсрочно
прекратен или да са му били на_Ilагани

обезщетения или други подобни санкции във

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

[] Да [] Не

t]
Ако,,да", икономическият оператор

предприел ли е мерки за реабилитиране по

своя инициатива? [] Да [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите

мерки: [...... ]

Може ли икономическият оператор да
потвърди, че:

а) не е виновен за подаване на неверни данни

[] Ща [] Не
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при предоставянето на информацията,

необходима за проверката за липса на

основания за изкJIючване или за изпълнението

на критериите за подбор;

б) не е укрпл такава информация;

в) може без забавяне да предостави

придружаващите документи, изисквани от

възлагащия орган или възложителя; и

г) не се е опитм да упражни непозволено

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

да му даде неоправдани предимства в

процедура I а за възлагане на обществена

поръчка. или да лредостави поради небрежносr

подветцаща информация, която може да окаже

съществено влияние върху решенията по

отношение на изкJIючването, подбора или

възлагането?

Г: ,Щругп оспования за изключване, които може да бъдат предвидени в националното
законодателство на възлагащия орган илп възложптеля на държава членка

Спецuфttчнtt налluоналнu основtlнrlя за

uз K,l lo |lB п не

OmzoBop:

Прилагат ли се спецпфичяпте национални
основания за изключване, които са посочени

в съответното обявление или в

документацията за обществената поръчка?

Ако DoKy.lleHlпat lLпlll а, чзllсквана в

съол]l веlllлlопlо обяв-пеttuе tt,ц u в

D oKy:vt е н пt а ц uяпt а з а 11 оръчка l11 а с а d ос lltъпн u

11o е,|екпlронен пъпl, ,l|оля, пocoLlellle;

t... ] t] !а t] Не

Qtеб аdрес, opzatt ttлч слуэtсба, ttзdаваttltt

ёохулlеttпtа, l1лочлlо 11озоваване на DoKylleltпlct),.

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

В случай че се прилага някое специфично
национално основание за изключване,
икономическият оператор предприел ли е
мерки за реабилитиране по своя инициатива?
Ако ,,да", моля опишете предприетите мерки:

[] Да [] Не

t...]

Част IV: Крнтерии за подбор

Опlносно крumерuuпе за поlбор (рвdел uлuразDелu А-Г оm наспоялцоплп чсtспt) ttKotlo:ltrl|lecкllяlrl

оперппор заявява, це



: Общо указанпе за всички крптерип за подбор

Спазвоttе tп вслlцл{u ttз,лскванrl Kpumepaltl зп

llоdбор

Оmzовор:

Той отговаря на изискваните критерии за

подбор:
[] Да [] Не

А: Годност

Гоiпоспt Опtzовор:

l) Той е вписан в съответния
професпонален пли тьрговскп регистър в

държавата членка, в която е установен:
Ако cъollt9etllHttпte doKy:tteHmu са на

разпоllоJк:енuе в е,qекll1ронен фор-маm, _мо_пя,

пocotlell1e:

t]
UlL,б аОре(, ор?ан u.,llr с.,lужба, uзо;вLrlrIu

dоlglменпш, ll1ollllo позоваване на ёоьуменпп):

t ]t ]t ]t ]

2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специzlлно рдзрешение или

членство в определена организация, за да
може икономическият оператор да изпълни
съответната услуга в държавата на

установяване?

Ако cъotltBeltltttuпe doKyltetпtttt са lta

рOзl1 о,цоJt eHLle в е.цекпlронен ф op,l,t апl, .v о.,tя,

llocolleпle;

[] Ща [] Не

Ако да, моля посочете какво и д:lли
икономическият оператор го притежава: [, , ,]

[] Да [] Не

Qlеб adpec, opzaH ttлtt слуэtсба, ttзDаваultt

doKylvteHпta, I1Iочлlо позоваван е на doKyll eHtlto):

t ]t ]t ]t ]

Икономuческо u фatнансово сьсrпоянuе Оtпzовор:

la) Неговият (,,общ") годrrшен оборот за броя
rhинянсппи гопини иlискпяни R al-птRетнот.l

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



обявление или в документацията за поръчката,

е както следва:

\lили
l б) Неговият среден годишен оборот за броя
години, изискванп в съответното обявленше

Ilли в документацпята за поръчката, е

както следва():
Ако съоtпвеtltrttпttе DoKy-lletttltlt са на

разпо_|tоэ!селlllе в елекlпронен фор,лtапt, моля,

посоllепlе,

година:

(брой години, среден оборот):

[,,,.,.],[,,,...][..,]валута

(уеб aDpec, орzспt tt_пu с_ltуэtсба, uзDавсttцtt

d oKylt ен п t а, l11 oLtll о ll о з ов ав а н е t t а D oKy.lt ett 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 следва:

u/ttлtt

2б) Неговият среден годишен оборот в

областта п за броя годпнIl! изискванIl в

съответното обявленпе плн

документацпята за поръчката, е както
следва:

Ако cъotltBetltHttttte doKy:weHпttt са на

разпо.поэlсенче в елекlпролlен формаtп, ivtоля,

посочепlе:

(брой години, среден оборот):

[,.....],[...,,,][,..]валута

(уеб аёрес, орzан uлtt слуэtс.ба, uзdаваttlu

doKylletttlta, l11очно позовавалlе на
doKy,l,tetttltatlttяtlta): [.. ..]t.. ]t . .,.]t ,]

година: I

година: I

година: I

] оборот:I

] оборот:I

] оборот:I

][...]валута

][,..]вмута

][...]валута

З) В случай че липсва информация относно
оборота (обция или конкретния) за целия
изискуем период, моля, посочете датата, на

която икономическия,t оператор е учреден или
е започнал дейността си:

4) Що се отнася до финансовите
съотношенпя, посочени в съответното
обявление, или в документацията за

обществената поръчка, икономическият
оператор заявява, че реалната им стойност е,

както следва:

Ако съопlвеtltнtmlе doKyMeHtltu са на

разпо-цоэлсенuе в елекIl1ронен формапt, моля,

11ocoLlellle:

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

t,],t,. ]

ýлеб аdрес, opzaH tLпtt сltуlсба, чзdаваttltt

DoKylt енпl а, шоч но п озоваван е на d окум ен ttt а),.

t ]t ]t ]t ]

5) Застрахователната сума по неговата

застрахователна полица за рпска
,,професшонална отговорност" възлиза на:

Дко съопtвеttlнаtttа ttнфорiлtсtцtв е на

рсlзllо,цо)rенuе в eJleъlllpol rc формапt, -,ttо-пя,

1,1oco|Iell1e,,

[...,,.],[......][...]Ba.lIyTa

(уеб аdрес, opzaH ttltu сltуэtбо, чзdаваttlч

doKylvteHttta, lllo|tчo п озоваване на Dокуltенпtа) :

t ]t ]t ]t ]
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6) Що се отнася до другите икономически l l l

или финансови изисквания, ако има
такива, които може да са посочени в

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

Дко съоmвепнаtпа dокуменпlаtluя, кояtпо

,l.toяce оа е бtt,1а посочена в съопlвеlllнопlо | (vеб аорес, opzaH ttлu служба, uзdаваtцtt

обtцеспtвенаlпсt поръчка, е dоспtъпна по | 
dоtуменпtаtluяtпо): ["""J["""]t", ,]t", ]

е лекпlро н е н пъl1l, м о-пя, п ос oll е пlе ;

В: Техническп п професпонални способности

Технuческu u проtlлесuоншнu способносtпu Опlzовор:

la) Брой години (този период е определен в

обявлението или документацията за

обществената поръчка): [...,..]

Строителни работи: [, ..... ]

(уеб аdрес, opzaH tt_пtt слуэлсба, uзdавсtttltt

dокуменпtа, ll1очно позоваване tta DoKy-vtett пtа),

t ]t ]t ]t ]

оператор е пзвършпл еледните етроителни
дейнос ги от копкретния вид:

Ако cъotltBelttHttttte dокуменmч опtносно

Dобропtо u lпълненuе u ре зу,ttпапt ottt най-

BaJttllLlпle сll1ролImелнu рабопtt са на

разпоlоJ!сенuе в елекmро ен формапt, lttоля,

пocollell1e;

През референтния период икономическият
оператор е извършил следнIlте основни

доставки пли е предоставил следните
основни услугп от посочения впд: При

изготвяне на списъка, моля, посочете сумите,

датите и получателите, независил,lо даJIи са

публични или частни субекти:

1б)

Брой години (този период е определен в

обявлението или документацията за

обществената поръчка): [... ... ]

описание Суми !ати Получатели

2) Той може да използва следните технпческп
лпца хли органи, особено тези, отговарящи

за контрола на качеството:

При обществените поръчки за строителство

икономическият оператор ще може да
използва технически лица или органи при

извърш ване на с,] рои]елството:
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З) Той използва следните техническп
съоръженпя и меркIr за гарантпране на
качество, а съоръженията за проучване п
пзследване са както следва:

t ]

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в

състояние да прилага следните спстеми за

управление и за проследяване на веригата
на доставка:

t ]

5) За комплекutч сmокu lulll услуеrl ллu, по
,lзI:,,1lо|lен uе, за сmокu lL|lu услуZu, коumо со

сьс сlхе a|aлол н о ll реlн азн очен ue :

Икономическият оператор ще позволи ли

извършването на проверкп на неговия

производствен плп технически капацитет и,

когато е необходимо, на средствата за

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

качеството?

[] Да [] Не

6) Следната образователна п професионална
квалификацпя се притежава от:

а) доставчика на услуга или самия изпълнител,

лt/tlлu (ь зависимост от изискванията,

посочени в обявлението, или в

документацията за обществената поръчка)

б) неговия ръководен състав:
б)t

а)[

7) При изпълнение на поръчката
икономическият оператор ще може да
приложи следните меркп за управление на
околната среда:

t ]

8) Средната годишпа численост на състава
на иконоvическия оператор и брояr на

ръководния персонirл през последните три
години са, както следва:

Година, средна годишна численост на състава:

t . ],t. ],

t..],t ],

t ],t ],

Година, брой на ръководните кадри:

t ],t ],

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

t ],t ]

9) Следните инструментп, съоръжения илп
техническо оборудване ще бъдат на негово

разположение за изпълнение на договора:

t ]
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1 0) Икономическият оператор възнамерява

евентуално да възложп на подпзпълнштел

изпълнението на следната част (процентно

израженпе) от поръчката:

t ]

| 1 ) За обйесЙq qtiti:iоръiiii,'iа doiiilaiKi:
Икономическият оператор ще достави

изисквани-tе мостри, описания или снимки на

продуктите, които не трябва да са придружени

от сертификати за автентичност.

Ако е прилоlttимо, икономическият оператор

декJIарира, че ще осигури изискваните

сертификати за автентичност,

Ако cъotltBettttttutrc doKyl,teHttttt са tta

разllо_llох,еиLlе в e.\eKlllpol !ен r]юllлlапt, :ttо,tя,

пOcotlell1e,,

t,., ] t] Да t] Не

[] Ща[] Не

Qlеб аdрес, орzан ttлч слуэtсба, ttзdаваtцlt

d о ку,u е н пl ct, ll1 оч н о 11 оз ов аван е н а d о ку м е t пп а),,

t ]t...]t ]t ]

Икономическият оператор може ли да

представи изискваните сертифпкати,
изготвени от официално признати

институцпи или агенции по контрол на

качеството, доказваци 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 съоплвеlпнuпtе doKyMeHllltt са tta

р азп ол о ж е н ue в е ле кпtрон е н ф ор,u а пt, л,t о-пя,

l1oc o|l е llle :

[] Ща [] Не

t]

(уеб adpec, opzaH uлtt слуэrба, ttзdаваttltt

dоtg,менпtа, lпочно позоваване tta doKy:vtett пta) :

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

г: Сташдарти за осrlryряване на качеството п стандарти за екологично управленце

Сmанdарmu за осu?урявоне на к{rчесlпвоmо u

сtпанdар mu зо еколо2 uч но у правлен uе

Опtzовор:

Икономическият оператор ще може ли да

представи сертификати, изготвени от

независими органи и доказващи, че

икономическият оператор отговаря на

[] ,Ща [] Не

Сто 40 от 58



стандартпте за оспгуряване на качеството,
вкJIючително тези за достъпност за хора с

увреr(дания,
Ако ,,не", моля, обяснете защо и посочете

какви други доказателства относно схемата за

гарантиране на качеството могат да бъдат

представени:

Дко съоlllвеlllнulltе dокул,tенпlu са на

разlto,1o)!celll!e в е.пеKlllpoHен фор-мсtlп, -,ttоля,

11ocoLlellle,,

]

(уеб adpec, ореан l.tлtt служба, LlэDаволцLl

dоку,v енm а, 11лоч н о п озоваван е на d oKyM ен tпа ) :

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

Икономическият оператор ще може ли да
представи сертпфикатп, изготвени о,t

независими органи, доказващи, че

икономическият оператор отговаря на

задълr(ителните стандарти плп системи за

екологшчно управлепие?
Ако ,,не", моля, обяснете защо и посочете

какви други доказателства относно

стандартите илп системпте за екологпчно

управление могат да бъдат представени:

Ако съоплвеtпнчtllе doKylteHmtr са на

рсlзполоJlсенлtе в е-пекlпронен фор:vаm, моля,

посоLlепlе,,

[] !а [] Не

(уеб аdрес, opzaH tt_пtt с.ltулсба, чзDавспtltt

doKyMettпta, tllo|lHo 11озоваване на doKyllettпta).

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

Част V: Намаляване на броя на квалифицпраните кандидати

OpZtllI

ко uпlо

Икономпческият оператор д€кларпра! че:

Нсuмявпttе ttп броя Оmzовор:

Той пзпълнява целите и

недискриминационните критерии или
правила, които трябва да бъдат приложени, за

да се ограничи броят на кандидатите по

следния начин:

. ,.]

] []Ща[] Не
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В случай, че се изискват някои сертификати

или други форми на документални | (уеб adpec, орzан ttллt слуэюба, ttзDаваtцtt

доказателства, моля, посочете за всеки от тях. I doKy-ttcHпla, ll1очно позоваване на

дzrли икономическият оператор разполага с | dокуменпtаtlttяпtа): [.,,.,.][.., .]t ]t ]

l1осочеlпе за всalчкu оlп пп-\;

изискваните документ
Ако някоu oll1 tllезLl серruuфttкапttt u-,ttt форм
lta doKyMeHttla,tHu dоказапtелсtllва са ll

разполоэлсенtlе в елекпlронен фор-мапl, м

Част YI: Заключптелни положенпя

,Щолупоdпuсспtttяпl dекпарttра, че uнформаtряrtш, посочена в часпttl II - V tlo-zope, е вярлlсl lt плочна, L! Lle

е преdспlавена с ясноlltо разбuране на послеdсtпвuяпtа прu преdсmавяttе на HeBepHu DaHHtt,

,Щолупоdпuсанttяlп оQлttltвлно deKlaptlpa, че е в съсll1оянце прц поtIскване u без забавсt da tlpedcпtctBtt

указанumе серпuфuкапtu u dруеu формлI на dotyrleчпa,tHtt Dоказаtltелс]ltва, освен в случаutllе, Ko?all1o:

а) въз;tсtzаttlttяtll ор?ан uлu въз-поэ!счll1еляll1 моэtсе da получu прudружаваlцLпllе DoKylleltпltt |lрез п])як

dоспlъп Do съоtllве lнапа нацuона-пна база daHtttt във всяка dържава чjlенка, кояlllо е doctltъltttct

безtt.цапlно,, члtt

б) c,ttttttaHo оп 18 oKпlo:vtBptt 20]8 z. rtай-късно, възлаzаLцuяlll opzaч uлLl въз-llожtlпlе-|lяttl Betle пplttlle)lctlчtt

съ о tlt в е пt н апlа d otyll eчll1 аLlLtя,

,Щоltуllоdпuсанttяtп daBa офutluално съzqасче [посочепtе въз-псt?алl|llя ор?ан u,|lll възJlожLоllе.пя съ?.пасl!о

часпl I, разdел AJ da получu dосtпъп do doKyttteHttttппe, поdкреппцu uнфор.uаtltппlсt, кояпlо е

преdоспtавена в [посо.tепtе съоll1веlпнапlа ,tаспl, разdе,ц/ mочка/u] оDl наслllояtl|Llя ЕDшrcн евр,лtейr,кч

dоку..uенпt за обu|еспlвенлt поръчкu за л|елulпе на [посочете процедурата за възлагане на обществена
поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Офtпluапен Beclllllt,lк Hct Европе[tскuя сък,,з,

референтен номер)].

.Щата, място иJ 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 следните обrrlи

указания:

1. В Част II: Информация за икономическия оператор, участниците попълват част А.
Кореспонденцията мея(ду възложителя и участника ще се осъществява на пощенски
адрес/ел.лоща, интернет адрес/факс от участника в ЕЕflОП. При разминаване на

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

2. В Част II раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор!

участниците вписват в поле ,,Представителство, ако има такива" лицата по чл.40, ал.1

т.1, т.2 и т.З от ППЗОП (лицата, които представляват участника; лицата, които са членове на

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

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

3. В Част Ii раздел В: ,,Информация относно използването на каIlацитета 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 1 0) се

попълва процентно изражение на възложения обем.

4. Специфични национални основания за изключване:

4.1 . Осъждания за престъпления по чл. 194-208 , чл.2|За-217 , чл.219-252 и чл.254а-260 НК,

4.2. Наличие 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 дружествата,

регистрирани в юрисдикции с преференчиален 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.3 от ЗИФОЩРЮПДРКЛТДС.

Участниците декларират обстоятелствата относно нilличието или липсата на

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

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

участникът декларира в Част lII, буква Г от ЕЕ!ОП (следващия ред) предприел ли е мерки за

реабилитиране по овоя инициатива.

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

обстоятелстватц свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл.

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

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

консултации 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 зfuIвление за

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

подготовката на документацията за участие, участникът се отстранява от процедурата ако не

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

равнопоставеност.

7. ЕВДОП се подписва от лицата по чл.40, ал.l, т.|,т.2 и т.3 от ППЗОП, включително
с посочване на имената и в какво качество по смисъла на чл.40, а;r. 1 от ППЗОП е положен.
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Оброзец ! ! !

ДЕКЛАРАЦИ

за съгласие за участие като подизпьлнител, по чл.66, ал.1 от ЗОП

!олуподписаният/ата

(mрumе tMeHa)

(посочеmе наuменованuеmо на сLсmе-\lаlпа tt референtпен номер)

!ЕКЛАРИРАМ:

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

на каЕдидата

(посочеmе канdudапа, на койmо сmе поdttзпълнumел)

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

условията на процедуратц одобрена от възложителя.

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

да се явим като участник в горепосочеЕата обществена поръчка.

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

неверни данни.

,Щата:

Подпис:

(uме u фаllttлuя)
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Образец ! ! !

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

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциа_,rен

данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици във връзка с

участие в квалификационна система с предмет:

.Щекларатор попъ.tваm се mрumе u-|lена u dлъэtс,носm

Наименование на кндидата

Наименование на съдружника в

обединението

попълва се cajv4o ако канdudаmъm е обеduненttе. коепlо
не е юрttduческо лttце

ЩЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен кzrндидат:
1.Е/Не е дружество (вяtэноmо се поDчерmава), регистрирано в юрисдикции с

преференциален данъчен режим, включително и чрез грФкданско дружество/консорциум, в
което участва друх(ество! регистрирано в юрисдикция с преференциfu,lен данъчен режим.

2.ElHe е свързано лице (вярноmо се поdчерmава) с дружество! регистрирано в

юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с

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

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрираIIи в
юрисдикции с преференшиален данъчен режим. свързаните с тях лица и техните дейсr вителни
собственици.

Забелеэюксt: Тсtзu mочка се попълва, ако dруэtсесmвоmо е pezucmpLpalto в lopttcdttKtlttя с
преференцuален Dанъчен peжLtv uлu е свързано с лLlца, pezucmpllpaчu в юpucdttKtlltu с
пре ф ере нцttапе l t d анъче н реэrшu,

Задължавам се при промени на горепосочеl{ите обстоятелства да уведомя Възлоrкителя
в седемдневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация нося
наказателна отговорност по чл. 3 13 от Наказателния кодекс.

.Щата:

Подпис:

(ttlle u фаlttлttя)
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Образец ! ! !

списък

по чл.64, Ал.1, т.2 от зоп

.Щолуподписани ят l -нжаJ

издадена на
с лична карта Nl

с ЕГН
в качеството ми на (по с очеm е dлъэtсн о сmпlа ) на

(посочеmе фuр;ttапlсt l Ial

канdudаmа) - кандидат в квалификационна система с предмет: ,,ДОСТАВКД НД
ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ,,БРИКЕЛ" ЕАД', реф.ЛЪ КС 05/2017г.

С настоящето декларирам, че през последните 3 (три) години считаЕо от датата на подаване на
нашето заявление сме изпълнили следните доставки на електроматериаJIи, които са идентични
или сходни на предмета на системата:

]\ъ Предмет на изпълнената

доставка и кратко
описание

стойност на

доставката, в

лева без ДДС

Крайна дата на

изпълнение на

доставка

Получател на

доставката
(Наименование,

адрес, телефон

за контакт)

l

2

з

За доказване на посочените в списъка доставки на електроматериали! изпълнени

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

2.

от нас,

Изброяват се конкретните приложени
които той се позовава.

Известна ми е отговорността по чл.

данни.

от кандидата документи или конкретните регистри, на

ЗlЗ от Наказателния кодекс за посочване на HeBepHIi

!ата:
Подпис:

fttMe u фамuлttя)
*** Насtпояtцuяп, спаськ ц dоказаrпелсtпвопла се преDспrавяm на основанuе чл.67, пл.5 u 6

оtп ЗоП.

Стп 47 от 58

от



,Щолуподписа ният l -HaTal

Образец ! ! !

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.135, ал.5 от ЗоП

с ЕГН , в качеството ]\,| и Hil

(п ос o,t еtп е dлъжносllпltа) на
издадена на

(llосочепtе фltр,tlапtа на канdчDапlа) кандидат за вкJrючване в система за

предварителен подбор с предмет:

(посочuпе наuменованuеll1о на cllcllleMatlla u референпtнttя it Ho,",tep опl образеца на зспв_lеlluепlо)

ЩЕКЛАРИРАМ:

Съгласен, съм при провеждане на конкретни процедури за възлагане на обществени поръчки чрез
нас,гоящата квалификационна система с предмет

- реф.N9 ..,.............,..,/..,........,...,
срокът за получаване на поръвночални оферти (техническо и ценово предложение) да бъде не по-дълъг
от 7 (седем) календарни дни.
В случай, че бъда включен в системата за предварителен подбор, настоящата декларация има силата на
споразумение съгласно чл, l35, ал.5 от ЗОП,

,Щата:

Подпис:
(ulle u фамttлuя)

. Наспtоялцапlа ёекларацuя се ttопълва заdъ-пэtсutlлелно опt лtttlепtо/.плtлlапtсt преDспtавltявсttцtt
KaHdltdallta tlo pezllclttpal|uя, ако са съ?-llаснII с посоченultlе в deK|lapaL|Llяll1cl условttя, В пропtttвеlt
случаti се прttлаzа чл.l3 5, ац б опt ЗОП,
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1.

тел. моб.тел...........,..........,...,..,е-mаil

моб.тел.............................,е-mаil

з.

ЕГН: ........,..граrкданство ..........................., л.к. I!

изд. на ..,...,..,..,....,..,.....,...,..,. от

адре с:

CTn ас от 58



Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за

деклариране на неверни обстоятелства.

!екларатор:

i..........,........,....,.....,......,.....,....,......../

Извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Чл. 6. (2) Лицата по чл. 3, а,т. 2 и 3 (заб.ред. - включително ЧСИ като лице по чл. З, ал.2, т.32

от ЗМИП) идентифицират физическите лица, коЕто са действителни собственици на клиент -

юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация ... При
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, а,т.2 ЗМИП се подава пред лицето по чл. З, ал.2 и 3 ЗМИП
или tIред определен от него служител преди извършването на операцията или сделката.

гр. ........................



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

( посочеmе HattltteHoBoHue111o на сllспlе.uаmа u pecPepeHtlteH номер)

,Щата:

Подпис:

(ttMe u фшlttлttя)
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6. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ЗАЯВЛЕНИJI ЗА УЧАСТИЕ В
КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА
Настоящите указания са валидни и се прилагат при подготовка на заявления за участие
в квалификационна система на стопански субекти (КС)

I. Общи условпя

l ,1. Редът и условията, при които ще се извършва подбор на кандидати за участие в системата

е съобразен със Закона за обществени поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагЬнето му.

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

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

заявление за учаСТИе в системата, катО Стриктно се придържа към приложените къ]\,1

документацията образци. Заявлението може да се подава по всяко време в срока на действие
на системата, с изключение на описаните в настоящата документацията за стартиране на

квалификационната система случаи.

1.2. Настоящите укzвания са нерiвделна част от всяка документация за участие в

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

,,БРИКЕЛ" ЕА.Щ, Раздел .,Квапификационни системи", и всеки кандидат следва да се

съобразява с тях. Възлояtителят предоставя IIеограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез

електронни средства до док}ъ{ентацията за системата от датата на публикуване на

обявлението за създаване на системата в ,,Официален вестник" на Европейския съюз.

!окументите, 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.

1.3. Възложителят осиryрява по всяко време достъп до критериите и правилата за участие в

системата, включително при поискване от заинтересованите лица. .щокументацията за участие
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.

l,4, Ква:Iификационните системите се основават на обективни критерии и правила, които са
определят от възложителя и могат да бъдат променяни от него при необхолипtосr.

Актуаrrизирането на тези критерии и правила се съобщава на лицата! включени в

квалификационната система. Всяка промяна се публикува в профила на купувача, в

електронната преписка на конкретната система.

1.5, Всяко заинтересовано лице може да отправи писмено искане за разяснение във връзка с

обявените условия по всяко време в срока на действие на системата. Искането за разяснение се

изпраща на посочения в обявлението/решението факс, поща, куриер, лично пли по e-mail.

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

представляващия дружеството.

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

разяснения по обявените условия и критерии за вкJIючване в ква,тификационна та система.

Срокът за предоставяне на разяснение от възложителя е 10 дни, считано от датата на



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

разяснение.

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

II. Изисквания кьм кандидатите

2,1, При подготовка на заявлението за }пrастие кандидатите са длъжни да спазват изискванията

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

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

участие са задължителни за каЕдидатите и не могат да бъдат променяни от тях. Всичкrr

разходи по изработването и представянето на зfuIвленията са за сметка на каЕдидатите.

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

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

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

самостоятелно да подава змвление за участие или да сключва договори съгласно
законодателството на държавата, в която е установен.

2.5. Когато кандидат в квалификационната система е обединение, той следва да представи в

зfuIвлението си копие на документ, съгласно изискванията на т.З. З 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
състояние, техническите способности и професионална компетентност, при спaвване на

изискванията на чл.65 от ЗоП.

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

докаже, че ще рaвполага с техните ресурси за срока на действие яа системата, като представи

документи за поетите от третите лица задължения,

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

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

отстраняване.

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

от подизпълнителите задължения,

2.10. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии
вида и дела на поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са
отстраняване от процедурата.

2.11. Участник в обединение, което е подаJIо заявление за }частие,
самостоятелно зfuIвление или да участва в друго обединение, подало

система.

за подбор съобразно
наJIице основания за

не може да подаде

заявление в същата
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2.12. Лице, което е дalло съгласие и фигурира като подизпълнител в зfuIвлението на друг кандидат!
не може да представя самостоятелно заJIвление.

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 1, т.lЗ и 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичното предтагане на ценни книжа.

III. Подготовка на заявлението за участие. Съдържание

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

3.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕдоп) за канлидата в
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя.

* Когато кандидатът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕдоп се представя за всеки
от участниците в обединението.

**Когато кандидатът използва подизпълнител, ЕЕдоП представя и всеки подизпълнител,

**+ Когато кандидатът се лозовава на капацитета на трети лица, третото лице rlредставя
ЕЕдоп.

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

3.З. !окументите по чл.37, ал.4 от Правилника за прилагане на ЗоП, когато е приложиN,lо,
когато кандидат в системата е обединение, той следва да представи в заJIвлението 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 членове на обединението.

з.4. .щекларация са съгласие от подизпълнител/и, в случай, че кандидатът ще използва
подизпълнител/.

8 Със заявлението си кандидатите могат без ограничения да предлагат ползването на
подизпълнители.

**в рамките на зff{влението си за включване в Кс се изисква кандидатът да декларира всички
подизпълнители, които предвижда да използва при последващите поръчки, възлоlItени по КС.

з.5. !окументи за поетите от трети лица задължения, в случай, че кандидатът се позовава на
калацитета на ]рети лица.
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3.6. ,Щекларация по чл. З, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с

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

3.7. 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) еквивtIлентен на този,

ваJIиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи,

3.8. !екларация по чл.lЗ5, ал.5 от ЗОП

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

3.10. !руги документи, изисквани от възложителя в обявлението и описани като приложения в

заявлението за участие.

3.1 1. Опис на представените документи, подписан от кандидата.

*При подаване на змвлението 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 информацllя,
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 длъжни да предоставят информация.

IY. Подаване на заявление за участие

4.1. Заявленията се подават в управлението на ,,Брикел" ЕА!, в обл. Стара Загора, общ.
Гълъбово, гр. Гълъбово - извън града, Отдел .,Търговски" при спазване на охранителния ll
пропускателен режим на възложителя.

4.2. Не се приемат заJIвления в опаковка! която е незапечатана или с нарушена цялост. Такова
заJIвление се връща на кандидата,

4.З. Заявлението за участие се представя от кандидата или от упълномощен от него
представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с

обратна разписка, на адреса посочен от възложителя.

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

- наименование на кандидата, включително у]астниците в обединението когато е прило)Iшмо;

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

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

позиции, за които се подават документите.

4,5, Когато критериите за подбор по отделЕите обособени позиции са еднакви, се допуска
представяне на едно заявление, zжо тази възможност е посочена в обявлението за създаване на

квалификационната система.
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4.6. Когато системата е разделена на обособени позиции и в обявлението възло)Itителят не

допуска възможността за представяне на едно заявление за участие, за всяка обособена
позиция кандидатите представят отделно комплектувани заявения за участие по всяка

обособена позиция заедно с описи към тях. Заявленията се поставят в една опаковка.

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

,Щокументацията за участие, Възложителят може да изиска част от заявлението да бъде

представена освен на хартиен, и на електронен Еосител.

4,9. Ако кандидатът изпраща заrIвлението чрез препоръчана поща или куриерска служба,

разходите са за сметка на кандидата, Риска от загубване на збIвлението 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 решение от възложителя започва да тече от деня на получаване на

заJ{влението за участие.

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

назначава комисия по реда на чл.l0З от ЗОП. Комисията разглежда всяко постъпило заявление

и въз основа на обявените обективни критерии и правила предлага на възложителя да включи
или да откаже включването на кандидата в системата. Комисията съставя протокол за

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

5.3. Възлоrкителят взема решение относно включване или отказа за включване на

заинтересовани лица в ква,rификационна система в 6-месечен срок от подаване на заявлението
за включване в квалификационната система. Отказът се мотивира.

5.4. Когато за решението по т.5.3 са необходими повече от 4 месеца, възложителят информира
заинтересованото лице в срок два месеца от подаване на зuIвлението за причините и датата, до
която ще бъде взето решението.

5.5. Решението по т.5.3 се изпраща на кандидата в срок l5 дни от издаването му.

5.6. Възложителят може да вземе решение за прекратяване на участието в квалификационната
система на кандидат въз основа на определените при създаването на ква,тификационна

система правила и критерии. Решението се изпраща на кандидата най-ммко 15 дни преди

датата, определена за прекратяване на участието му в квшlификационната система.

5.7. За срока на действие на квалификационната система кандидатите са длъжни да

уведомяват писмено Възложителя за всички настъпили промени в заявените от тях
обстоятелства и данни до 5 дни след настъпването им. В писмото задължително се посочва

реф.J\Ъ и предмета на системата за която те се отнасят. Не се вземат под внимание проI,Iени и

разяснения на кандидата, които не са свързани с включени в заr{влението обстоятелства и

данни.
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5.8. След подаване на Змвление за участие в системата до момента на обявяване на

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

системата нямат право да провеждат рекламна и репрезентативна дейност за предмета на

системата.

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

получено от кандидата по някой от начините, посочени в чл.43, а"т.2 от ЗОП, възложителят

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

Решението се смята за връчено от датата на публикуване.

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

5.10. Кандидат за който възложителят е издал Решение за откаa} за включване в

квалификационната система, може да подаде ново зfuIвление след отстраняване на
констатираните несъответствия.

5.11. Кандидат, който е включен в системата, може по всяко време да се откаже от по-
нататъшното си участие в нея като уведоми писмено за това възложителя,

5.12. Кандидат, изключен от ква.тификационната система, на някое от основанията посочени в

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

същата точка срокове.

VI. Общи условпя за поръчките, възлагани чрез квалпфикацIлонната спстема

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 лицата9 вписани в квалификационната

система.

6.2. Възлохtителят мояtе 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 KaHlr

всички кандидати, включени в нея.

6.4. Всяка конкретна поръчка, възложена чрез системата получава уникfu.rен 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 док}меЕтацията за поръчката.
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6.8. С поканата възложителят олределя срокът за подаване на първоначална оферта -
техническо и ценово предложение.

7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за общественпте
поръчкп и Правилпика за прилагането му.
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