УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБРАЗЦИТЕ НА
ДОКУМЕНТИТЕ

1. Допълнителни указания за попълване на Образец №1 – Единен европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
1.1. Част ІІІ, раздел Г: „ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО
МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА
ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА“ следва да
бъде попълнена от участниците, тъй като възложителят е въвел специфични
национални основания за изключване от участие в поръчката, посочени в обявата.
1.2.Информацията по раздел „Г: Информация за подизпълнители, чийто
капацитет икономическият оператор няма да използва”се изисква изрично от
Възложителя и нейното попълване е задължително! Задължително е и предоставянето
на информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част III за
всяка (категория) съответни подизпълнители.
1.3. Възложителят изисква попълването на Част IV: Критерии за подбор, раздели
А—Г в приложимите полета, съгласно посочените в обявата критерии за подбор.
2. Указания за попълване на Образец №2- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за
мерките срещу изпирането на пари.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице декларацията се
представя от всеки участник-юридическо лице в обединението. Начинът за нейното
попълване е даден под черта в самия Образец №2.
3. Указания за попълване на Образец №5-1 до Образец №5-9 „Предложение за
изпълнение на поръчката“
Участниците представят Образец №5-1 –Образец №5-9, в зависимост от
обособената/ите позиция/и, за които участват. В предложението за изпълнение на
поръчката всеки участник попълва таблица, в която посочва търговско наименование и
производител за всеки хранителен продукт. В самия Образец №5-1 са дадени указания
за попълване, които са идентични за останалите Образци № 5-2 до Образец №5-9 за
съответната обособена позиция.
4. Указания за попълване на Образец №6-1 до Образец №6-9 „Ценово
предложение“
Участниците представят Образец №6-1 до Образец №6-9, в зависимост от
обособената/ите позиция/и, за които участват. В ценовото предложение всеки участник
посочва общата цена за изпълнение на доставките за конкретната обособена позиция
без ДДС и с ДДС. За формиране на общата крайна цена на конкретната обособена
позиция участниците попълват таблица, като за начинът на попълване на всяка колона
от таблицата в самия Образец №6-1 са дадени указания под черта, които са идентични
за останалите Образци №6-2 до Образец № 6-9 за съответната обособена позиция.

