
Web Application Export

Заявка за информация за обществени поръчки

Данни за икономическия оператор и търга 

Данни за икономическия оператор 

Вид икономически оператор 
Физическо лице 
Юридическо лице 
Име на икономическия оператор 
Собствено име на икономическия оператор 
Фамилно име на икономическия оператор 
Държава на установяване 
Адрес на икономическия оператор 
Държава 
Регион / област / община 
Автономна област 
Провинция 
Федерална провинция 
Град 
Пощенски код 
Улица и номер 
Идентификационен номер на ЕС 
Наличен 
Няма наличен 
Идентификационен номер 
Национален идентификационен номер 
Наличен 
Няма наличен 
Вид идентификационен номер 

Идентификационен номер 

Информация за тръжната процедура 

Потвърждение 
Потвърждаваме, че заявката се изпраща в рамките на тръжна процедура. 
Референтен номер на търга в TED  
Наличен 
Няма наличен 
TED номер 
Национален референтен номер на търга 
Наличен 
Няма наличен 
Референтен номер 
Връзка към обявлението за търга, публикувано в интернет 
Допълнителна информация за търга 
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Цел на заявката 
Проверка на съответствието с технически спецификации (национални стандарти, маркировки, оценки на 

съответствието) 
Проверка на основанията за изключване 
Проверка на критериите за подбор 
Проверка на информацията, съдържаща се в единния европейски документ за обществени поръчки 
Проверка на стандартите за осигуряване на качеството и стандартите за управление на околната среда 
Проверка на информация в официалния списък на икономическите оператори и сертифициращите органи 
Проверка на необичайно ниски оферти 

Стойност на офертата 

I. Въпроси за национални стандарти / маркировки / протоколи от изпитвания 

I.A Въпроси за проверка на национални стандарти 

Потвърждавате ли автентичността на приложения национален стандарт? Ако изберете този въпрос, трябва да 

приложите документ към заявката, когато я запазите като проект.  (01) 
Да, потвърждавам, че приложеният национален стандарт е автентичен. 
Приложеният национален стандарт не е автентичен. 
Не мога да потвърдя автентичността на приложения национален стандарт. (Изберете този отговор само ако в 

държавата членка няма орган, до който може да бъде препратен въпросът!) 
Моля, обяснете защо не можете да потвърдите автентичността на приложения национален стандарт. (01.1) 

Представлява ли националният стандарт по-долу транспониране на някое от следните: европейски стандарт, 

европейско техническо одобрение, обща техническа спецификация, международен стандарт или технически еталон, 

установен от европейски орган по стандартизация? Националният стандарт трябва да бъде посочен в поле 

„Коментари към въпроса“! (02) 
Да. 
Не. 
Моля, уточнете какво транспонира стандартът (02.1) 
европейски стандарт 
европейско техническо одобрение 
обща техническа спецификация 
международен стандарт 
технически еталон, установен от европейски орган по стандартизация 

Моля, посочете референтния номер (02.2) 

I.B Въпроси за проверка на национални маркировки или оценки на съответствието 

Потвърждавате ли автентичността на приложената национална маркировка / оценка на съответствието?Ако изберете 

този въпрос, трябва да приложите документ към заявката, когато я запазите като проект. (03) 
Да, потвърждавам, че приложената национална маркировка / оценка на съответствието е автентична. 
Приложената национална маркировка / оценка на съответствието не е автентична. 
Не мога да потвърдя автентичността на приложения документ. (Изберете този отговор само ако в държавата членка 

няма орган, до който може да бъде препратен въпросът!) 
Моля, обяснете защо не можете да потвърдите автентичността на приложения документ. (03.1) 
От компетентния публичен / частен орган ли е издадена националната маркировка?Ако изберете този въпрос, трябва 

да приложите документ към заявката, когато я запазите като проект. (03a) 
Да.
Не. 
Ако отговорът е „да“, моля посочете вида на издаващия орган. (03a.1) 
Компетентен публичен орган 
Компетентен частен орган 
Моля, посочете името на издаващия орган. (03a.2) 
Моля, посочете адреса на издаващия орган. (03a.3) 
Моля, посочете допълнителни координати за връзка с издаващия орган: електронен адрес, телефонен номер, име на 

лице за контакти. (03a.4) 
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Ако отговорът е „не“, моля, пояснете правния характер / правната стойност на приложения документ и от кого е 

издаден? (03a.5) 
Моля, посочете средната продължителност на срока за получаване на маркировката. (брой дни / седмици / месеци) 

(03a.6) 
От национален орган за оценяване на съответствието ли е издаден предоставеният сертификат или протокол от 

изпитване или от друг еквивалентен орган за оценяване на съответствието?Ако изберете този въпрос, трябва да 

приложите документ към заявката, когато я запазите като проект. (04) 
Да. 
Не. 
Ако отговорът е „да“, моля посочете вида на издаващия орган. (04.1) 
Компетентен национален орган за оценяване на съответствието 
Еквивалентен орган за оценяване на съответствието 
Моля, посочете името на издаващия орган. (04.2) 
Моля, посочете адреса на издаващия орган. (04.3) 
Моля, посочете допълнителни координати за връзка с издаващия орган: електронен адрес, телефонен номер, име на 

лице за контакти. (04.4) 
Ако отговорът е „не“, моля, пояснете правната стойност на приложения документ и от кого е издаден? (04.5) 
Моля, посочете средната продължителност на срока за получаване на сертификата или протокола от изпитване. (брой 

дни / седмици / месеци) (04.6) 

II. Въпроси за проверка на основанията за изключване 

II.A Въпроси за липсата на осъждане с окончателна присъда 

Потвърждавате ли автентичността на приложения документ, удостоверяващ липсата на осъждане с окончателна 

присъда?Ако изберете този въпрос, трябва да приложите документ към заявката, когато я запазите като проект. (05) 
Да, потвърждавам, че приложеният документ е автентичен. 
Приложеният документ не е автентичен. 
Не мога да потвърдя автентичността на приложения документ. (Изберете този отговор само ако в държавата членка 

няма орган, до който може да бъде препратен въпросът!) 
Моля, обяснете защо не можете да потвърдите автентичността на приложения документ. (05.1) 
Точна ли е информацията в приложения документ? Ако изберете този въпрос, трябва да приложите документ към 

заявката, когато я запазите като проект. (06) 
Да. 
Не. 
Не мога да потвърдя дали информацията е точна. (Изберете този отговор само ако в държавата членка няма орган, до 

който може да бъде препратен въпросът!) 
Моля, обяснете защо не можете да потвърдите, че информацията е точна. (06.1) 
Моля, обяснете коя част от информацията не е точна. (06.2) 
Приложеният документ извлечение ли е от съответния регистър? (като например регистър за съдимост и др.)Ако 

изберете този въпрос, трябва да приложите документ към заявката, когато я запазите като проект. (07) 
Да. 
Не. 
От кой регистър е извлечение документът? (07.1) 
Това пълният документ / набор от данни ли е? (07.2) 
Да. 
Не. 
Моля, обяснете коя част от документа / данните не е точна. (07.2.1) 
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Този документ еквивалентен ли е на документ, потвърждаващ липсата на осъждане с окончателна присъда, издаден 

от компетентен съдебен или административен орган във вашата държава? (07.3) 
Да. 
Не. 
Можете ли да предоставите копие на документа, удостоверяващ липсата на осъждане с окончателна присъда? (07.3.1) 
Да. Приложено е копие на документа. 
Не. 
Моля, обяснете защо не можете да предоставите копие от документа, потвърждаващ липсата на осъждане. (07.3.1.1) 
Потвърждава ли приложеният документ, че икономическият оператор или негови представители не са осъждани с 

окончателна присъда по една от причините, изброени в член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС? Ако изберете 

този въпрос, трябва да приложите документ към заявката, когато я запазите като проект. (08) 
Да. 
Не. 
Информацията не може да бъде предоставена. (Изберете този отговор само ако в държавата членка няма орган, до 

който може да бъде препратен въпросът!) 
Моля, обяснете защо не можете да предоставите информацията. (08.1) 
Икономическият оператор или въпросното лице осъждани ли са с окончателна присъда по една от причините, 

изброени в член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС?  (08a) 
Да. 
Не. 
Информацията не може да бъде предоставена. (Изберете този отговор само ако в държавата членка няма орган, до 

който може да бъде препратен въпросът!) 
Моля, обяснете защо не можете да предоставите информацията. (08a.1) 
Ако отговорът е „да“, моля, посочете причината за осъждане на икономическия оператор. (08a.2) 
Участие в престъпна организация 
Корупция 
Измама 
Терористични престъпления 
Престъпления, свързани с терористични дейности 
Изпиране на пари 
Финансиране на тероризъм 
Детски труд 
Други форми на трафик на хора 
Моля, посочете името на осъденото лице / образувание. (08a.3) 
Моля, посочете координатите за връзка и всички налични данни за идентификация на осъденото лице / образувание. 

(08a.4) 
Моля, посочете датата на присъдата. (08a.5) 
Моля, посочете допълнителни данни за решението или присъдата, напр. наименование на издаващия орган, 

референтен номер и др. (08a.6) 
В резултат от това изключен ли е икономическият оператор от процедури за възлагане на обществени поръчки? 
Да. Изключването е следствие от национални законови, подзаконови или административни разпоредби. 

Подробностите и съответните данни са посочени в полето „Коментари към отговора“ по-долу. 
Не. 
Не мога да преценя. (Посочете подробностите за този отговор в полето „Коментари към отговора“!) 
Дата на изтичане на периода на изключване: (08a.7.1) 
Неопределена. 
Определена. 
Моля, посочете датата на изтичане на периода на изключване. (08a.7.1.1) 
Моля, посочете защо операторът не е изключен от процедури за възлагане на обществени поръчки (08a.7.2) 
Поради приемливи мерки за реабилитиране. 
Тъй като периодът на изключване е изтекъл. 
По първостепенни причини от общ интерес, описани подробно в полето „Коментари към отговора“ по-долу. 

По други причини, описани подробно в полето „Коментари към отговора“ по-долу. 

II.B Въпроси за проверка на спазването на задълженията, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски 
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Потвърждавате ли автентичността на приложения документ, потвърждаващ спазването на задълженията, свързани с 

плащането на данъци или социалноосигурителни вноски? Ако изберете този въпрос, трябва да приложите документ 

към заявката, когато я запазите като проект. (09) 
Да, потвърждавам, че приложеният документ е автентичен. 
Приложеният документ не е автентичен. 
Не мога да потвърдя автентичността на приложения документ. (Изберете този отговор само ако в държавата членка 

няма орган, до който може да бъде препратен въпросът!) 
Моля, обяснете защо не можете да потвърдите автентичността на приложения документ, свързан с плащането на 

данъци или социалноосигурителни вноски. (09.1) 
Приложеният документ удостоверение, издадено от компетентния орган във вашата държава, ли е? Ако изберете 

този въпрос, трябва да приложите документ към заявката, когато я запазите като проект. (10) 
Да. 
Не. 
Моля, посочете всички налични сведения за приложения документ (10.1) 
Потвърждава ли приложеният документ спазването на задълженията, свързани с плащането на данъци? Ако изберете 

този въпрос, трябва да приложите документ към заявката, когато я запазите като проект. (11) 
Да. 
Не. 
Платил ли е икономическият оператор своите данъци? (12) 
Да, доколкото ни е известно, икономическият оператор е платил данъците си. 
Не, икономическият оператор не е изпълнил данъчните си задължения. 
Не разполагаме с тази информация. (Изберете този отговор само ако в държавата членка няма орган, до който може 

да бъде препратен въпросът!) 
Моля, посочете датата на проверката. (12.1) 
Моля, посочете датата на проверката. (12.2) 
Бихте ли посочили каква сума дължи икономическият оператор? (12.2.1) 
Да. 
Не. 
Моля, посочете неизплатената сума и/или нейния дял от първоначално дължимата сума. (12.2.1.1) 
Нарушението със съдебно или административно решение с окончателен и обвързващ ефект ли е установено? (12.2.2) 
Да. 
Не. 
Моля, посочете датата на решението. Ако тя не е налична, моля, посочете това в поле „Коментари към отговора“ по-

долу. (12.2.2.1) 
Моля, посочете подробности за решението, напр. референтен номер, име на органа, взел решението. Ако не 

разполагате с тази информация, моля, посочете го в поле „Коментари към отговора“ по-долу. (12.2.2.2) 
В резултат от това изключен ли е икономическият оператор от процедури за възлагане на обществени поръчки? 

(12.2.2.3) 
Да. Изключването е следствие от национални законови, подзаконови или административни разпоредби. 

Подробностите и съответните данни са посочени в полето „Коментари към отговора“ по-долу.
Не. 
Не мога да преценя поради причините, посочени в поле „Коментари към отговора“ по-долу. 
Дата на изтичане на периода на изключване: (12.2.2.3.1) 
Определена. 
Неопределена. 
Моля, посочете датата на изтичане на периода на изключване. (12.2.2.3.1.1) 
Моля, посочете защо операторът не е изключен от процедури за възлагане на обществени поръчки, напр. ниска 

неизплатена сума. (12.2.2.3.2) 
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Потвърждава ли приложеният документ спазването на задълженията, свързани с плащането на 

социалноосигурителни вноски? Ако изберете този въпрос, трябва да приложите документ към заявката, когато я 
Да. 
Не. 
Платил ли е икономическият оператор своите социалноосигурителни вноски? (14) 
Да, доколкото ни е известно, икономическият оператор е платил социалноосигурителните си вноски. 
Не, икономическият оператор не е изпълнил социалноосигурителните си задължения. 
Не разполагаме с тази информация. (Изберете този отговор само ако в държавата членка няма орган, до който може 

да бъде препратен въпросът!) 
Моля, посочете датата на проверката. (14.1) 
Моля, посочете датата на проверката. (14.2) 
Бихте ли посочили каква сума дължи икономическият оператор? (14.2.1) 
Да. 
Не. 
Моля, посочете неизплатената сума и/или нейния дял от първоначално дължимата сума. (14.2.1.1) 
Нарушението със съдебно или административно решение с окончателен и обвързващ ефект ли е установено? (14.2.2) 
Да. 
Не. 
Моля, посочете датата на решението. Ако тя не е налична, моля, посочете това в поле „Коментари към отговора“ по-

долу. (14.2.2.1) 
Моля, посочете подробности за решението, напр. референтен номер, име на органа, взел решението. Ако не 

разполагате с тази информация, моля, посочете го в поле „Коментари към отговора“ по-долу. (14.2.2.2) 
В резултат от това изключен ли е икономическият оператор от процедури за възлагане на обществени поръчки? 

(14.2.2.3) 
Да. Изключването е следствие от национални законови, подзаконови или административни разпоредби. 

Подробностите и съответните данни са посочени в полето „Коментари към отговора“ по-долу. 
Не. 
Не мога да преценя поради причините, посочени в поле „Коментари към отговора“ по-долу. 
Дата на изтичане на периода на изключване: (14.2.2.3.1) 
Определена. 
Неопределена. 
Моля, посочете датата на изтичане на периода на изключване. (14.2.2.3.1.1) 
Моля, посочете защо операторът не е изключен от процедури за възлагане на обществени поръчки, напр. ниска 

неизплатена сума. (14.2.2.3.2) 

II.C Въпроси за проверка на спазването на задълженията по „хоризонталната социална клауза“ (член 18, параграф 2 

от Директива 2014/24/ЕС) 

Нарушавал ли е икономическият оператор задълженията си във връзка с правото за околната среда при изпълнение 

на поръчки през последните три години или преди края на давностния срок?Правото в областта на опазването на 

околната среда, така както е установено със законодателството на ЕС, национално/то законодателство, колективни 

споразумения или с международните разпоредби, изброени в приложение X към Директива 2014/24/ЕС. (15) 
Да, икономическият оператор е нарушавал задълженията си. 
Не, доколкото ни е известно, икономическият оператор не е нарушавал задълженията си.  
Нарушението на задълженията със съдебно или административно решение с окончателен и обвързващ ефект ли е 

установено? (15.1) 
Да. 
Не. 
Моля, посочете датата на решението. Ако тя не е налична, моля, посочете това в поле „Коментари към отговора“ по-

долу. (15.1.1) 
В резултат от това изключен ли е икономическият оператор от процедури за възлагане на обществени поръчки? 
Да. Изключването е следствие от национални законови, подзаконови или административни разпоредби. 

Подробностите и съответните данни са посочени в полето „Коментари към отговора“ по-долу. 
Не. 
Не мога да преценя поради причините, посочени в поле „Коментари към отговора“ по-долу. 
Дата на изтичане на периода на изключване: (15.1.3.1) 
Определена. 
Неопределена. 
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Моля, посочете датата на изтичане на периода на изключване. (15.1.3.1.1) 

Нарушавал ли е икономическият оператор задълженията си във връзка със социалното и трудовото право при 

изпълнение на поръчки през последните три години или преди края на давностния срок?Социалното и трудовото 

право, така както са установени със законодателството на ЕС, националното законодателство, колективни 

споразумения или с международните разпоредби, изброени в приложение X към Директива 2014/24/ЕС. (16) 

Да, икономическият оператор е нарушавал задълженията си. 
Не, доколкото ни е известно, икономическият оператор не е нарушавал задълженията си. 
Нарушението на задълженията със съдебно или административно решение с окончателен и обвързващ ефект ли е 

установено? (16.1) 
Да. 
Не. 
Моля, посочете датата на решението. Ако тя не е налична, моля, посочете това в поле „Коментари към отговора“ по-

долу. (16.1.1) 
В резултат от това изключен ли е икономическият оператор от процедури за възлагане на обществени поръчки? 
Да. Изключването е следствие от национални законови, подзаконови или административни разпоредби. 

Подробностите и съответните данни са посочени в полето „Коментари към отговора“ по-долу. 
Не. 
Не мога да преценя поради причините, посочени в поле „Коментари към отговора“ по-долу. 
Дата на изтичане на периода на изключване: (16.1.3.1) 
Определена. 
Неопределена. 

Моля, посочете датата на изтичане на периода на изключване. (16.1.3.1.1) 

II.D Въпроси за проверка на икономическото и финансовото състояние на оферентите 

Потвърждавате ли автентичността на приложения документ, удостоверяващ икономическото и финансовото 

състояние на оферента? Ако изберете този въпрос, трябва да приложите документ към заявката, когато я запазите 

като проект. (17) 
Да, потвърждавам, че приложеният документ е автентичен. 
Приложеният документ не е автентичен. 
Не мога да потвърдя автентичността на приложения документ. (Изберете този отговор само ако в държавата членка 

няма орган, до който може да бъде препратен въпросът!) 
Моля, обяснете защо не можете да потвърдите автентичността на приложения документ, удостоверяващ 

икономическото и финансовото състояние на оферента? (17.1) 
Потвърждава ли приложеният документ, че икономическият оператор ${Q18} Ако изберете този въпрос, трябва да 

приложите документ към заявката, когато я запазите като проект. (18) 
не е обявен в несъстоятелност. 
не е обект на производство по несъстоятелност или ликвидация. 
не е в ситуация, при която активите му се управляват от ликвидатор или от съда. 
няма споразумение с кредиторите си. 
не е в ситуация, при която стопанската му дейност е прекратена. 
не е в аналогична ситуация, произтичаща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови 

разпоредби. 
Да, приложеният документ потвърждава, че икономическият оператор не е обект на производство. 
Не, приложеният документ не потвърждава, че икономическият оператор не е обект на производство. 
Не можем да потвърдим тази информация. (Изберете този отговор само ако в държавата членка няма орган, до който 

може да бъде препратен въпросът!) 
Моля, посочете датата на проверката. (18.1) 
Моля, посочете датата на проверката. (18.2) 
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Икономическият оператор обект ли е на някое от гореспоменатите производства? (18.3) 
Да. 
Не. 
Икономическият оператор ... (18.3.1) 
е обявен в несъстоятелност. 
е обект на производство по несъстоятелност или ликвидация. 
е в ситуация, при която активите му се управляват от ликвидатор или от съда 
има споразумение с кредиторите си. 
е в ситуация, при която стопанската му дейност е прекратена 
е в аналогична ситуация, произтичаща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови 

разпоредби. 
Можете ли да предоставите документ, удостоверяващ икономическото и финансовото състояние на оферента? (18.4) 
Да. Приложено е копие на документа. 

Не. 

II.E Въпроси за проверка на други факултативни основания за изключване 

Доколкото ви е известно, изключван ли е икономическият оператор от предишна процедура за възлагане на 

обществена поръчка или концесия? (19) 
Да. 
Не. 
Моля, посочете основанията за изключването. (19.1) 
Тежко професионално нарушение 
Споразумение с други икономически оператори с цел нарушаване на конкуренцията 
Конфликт на интереси 
Предварително участие в същата процедура за възлагане на обществена поръчка 
Значителни или трайни недостатъци при изпълнението на съществено изискване в предходен договор за обществена 

поръчка или концесия 
Сериозно изопачаване на данни при предоставянето на необходимата информация 
Непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган 
Друго основание, описано подробно в полето „Коментари към отговора“ по-долу. 
Моля, предоставете документ / удостоверение за изключването. (19.2) 
Прилагаме поискания документ / удостоверение. 
Не можем да предоставим такъв документ поради причините, посочени в поле „Коментари към отговора“ по-долу. 
Доколкото ви е известно, извършвал ли е икономическият оператор тежко професионално нарушение, което поставя 

под въпрос неговата почтеност? (20) 
Да. Моля, вижте подробности за отговора в поле „Коментари към отговора" по-долу. 
Не. 
Икономическият оператор бил ли е изключван от процедури за възлагане на обществени поръчки в резултат от това? 

(20.1) 
Да. 
Не. 
Моля, предоставете съответен документ / удостоверение. (20.1.1) 
Прилагаме поискания документ / удостоверение. 
Не можем да предоставим такъв документ поради причините, посочени в поле „Коментари към отговора“ по-долу. 
Доколкото ви е известно, сключвал ли е икономическият оператор споразумения с други икономически оператори, 

насочени към нарушаване на конкуренцията?  (21) 
Да. Моля, вижте подробности за отговора в поле „Коментари към отговора" по-долу. 
Не. 
Икономическият оператор бил ли е изключван от процедури за възлагане на обществени поръчки в резултат от това? 

(21.1) 
Да. 
Не. 
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Моля, предоставете съответен документ / удостоверение. (21.1.1) 
Прилагаме поискания документ / удостоверение. 
Не можем да предоставим такъв документ поради причините, посочени в поле „Коментари към отговора“ по-долу. 
Доколкото ви е известно, изключван ли е икономическият оператор от предишна процедура за възлагане на 

обществена поръчка поради конфликт на интереси? (22) 
Да. 
Не. 
Моля, предоставете съответен документ / удостоверение. (22.1) 
Прилагаме поискания документ / удостоверение. 
Не можем да предоставим такъв документ поради причините, посочени в поле „Коментари към отговора“ по-долу. 
Доколкото ви е известно, демонстрирал ли е икономическият оператор значителни или трайни недостатъци при 

изпълнението на съществено изискване в предходен договор за обществена поръчка или концесия? (23) 
Да. Моля, вижте подробности за отговора в поле „Коментари към отговора" по-долу. 
Не. 
Икономическият оператор бил ли е изключван от процедури за възлагане на обществени поръчки в резултат от това? 

(23.1) 
Да. 
Не. 
Моля, предоставете съответен документ / удостоверение. (23.1.1) 
Прилагаме поискания документ / удостоверение. 

Не можем да предоставим такъв документ поради причините, посочени в поле „Коментари към отговора“ по-долу. 

II.F Въпроси за проверка на мерките за реабилитиране, предложени от икономическия оператор за демонстриране 

на неговата надеждност, въпреки наличието на посоченото факултативно основание за изключване 

Потвърждавате ли автентичността на приложения документ, удостоверяващ мерките за реабилитиране, предложени 

от икономическия оператор? Ако изберете този въпрос, трябва да приложите документ към заявката, когато я 

запазите като проект. (24) 
Да, потвърждавам, че приложеният документ е автентичен. 
Приложеният документ не е автентичен. 
Не мога да потвърдя автентичността на приложения документ. (Изберете този отговор само ако в държавата членка 

няма орган, до който може да бъде препратен въпросът!) 
Моля, обяснете защо не можете да потвърдите автентичността на приложения документ относно мерките за 

реабилитиране. (24.1) 

III. Въпроси за проверка на критериите за подбор 

III.A Въпроси, свързани с годността на икономическия оператор да упражнява професионалната дейност 

Във вашата държава изисква ли се регистрация / членство за упражняване на следните професионални дейности: (25) 

${Q25}
Да, изисква се регистрация за всички изброени дейности. 
Не, не се изисква регистрация за нито една от изброените дейности. 
Изисква се регистрация само за някои от изброените дейности. 
Моля, посочете за кои дейности се изисква регистрация / членство във вашата държава. (25.1)
Вписан ли е икономическият оператор в професионалния / търговския регистър във вашата държава? (26) 
Да. 
Не. 
Регистрацията задължителна ли е? (26.1) 
Да. 
Не. 
Потвърждавате ли, че икономическият оператор има необходимото разрешение / е член на необходимата 

организация и в резултат от това може да предоставя услугите? (27) 
Да. 
Не. 
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Задължително ли е операторът да притежава това разрешение / да членува в тази организация, за да може да 

предоставя услугите? (27.1) 
Да. 
Не. 
Позволяват ли предоставените професионални квалификации на икономическия оператор да упражнява следната 

дейност: (28) ${Q28}
Да. Вижте подробности в полето „Коментари към отговора“ по-долу. 

Не. Вижте подробности в полето „Коментари към отговора“ по-долу. 

III.B Въпроси, свързани с годността на икономическия оператор да упражнява професионалната дейност от 

икономическа и финансова гледна точка 

Акредитиран ли е във вашата държава счетоводителят / одиторът, удостоверяващ икономическото и финансовото 

състояние? (29) 
Да. 
Не. 
Потвърждавате ли, че икономическият оператор е започнал дейността си или че предприятието е създадено на 

следната дата? (30) ${Q30}
Да. 
Не, датата е неточна. 
Този икономически оператор / това предприятие не е регистрирано в нашата държава. 

Моля, посочете точната дата. По възможност приложете също документ, удостоверяващ точната дата. (30.1) 

III.C Въпроси за проверка на техническите и професионалните способности на оферентите 

Потвърждавате ли, че икономическият оператор е изпълнил поръчка за вас? (31) 
Да. 
Не. 
Доволни ли сте от изпълнението на поръчката? (31.1) 
Да. Вижте подробности в полето „Коментари към отговора“ по-долу. 
Не. Вижте подробности в полето „Коментари към отговора“ по-долу. 
Не можем да разкрием подробности по причините, изложени в полето „Коментари към отговора“ по-долу. 
По правилата ли беше изпълнена поръчката? (31.2) 
Да. Вижте подробности в полето „Коментари към отговора“ по-долу. 
Не. Вижте подробности в полето „Коментари към отговора“ по-долу. 
Не можем да разкрием подробности по причините, изложени в полето „Коментари към отговора“ по-долу. 
Спазени ли бяха сроковете? (31.3) 
Да. Вижте подробности в полето „Коментари към отговора“ по-долу. 
Не. Вижте подробности в полето „Коментари към отговора“ по-долу. 

Не можем да разкрием подробности по причините, изложени в полето „Коментари към отговора“ по-долу. 

III.D Въпроси за сертификати, удостоверяващи съответствието на продуктите / доставките, и сертификати за контрол 

на качеството 

Потвърждавате ли автентичността на приложените сертификати, удостоверяващи съответствието на продуктите / 

доставките? Ако изберете този въпрос, трябва да приложите документ към заявката, когато я запазите като проект. 
Да, потвърждавам, че приложеният документ е автентичен. 
Приложеният документ не е автентичен. 
Не мога да потвърдя автентичността на приложения документ. (Изберете този отговор само ако в държавата членка 

няма орган, до който може да бъде препратен въпросът!) 
Моля, обяснете защо не можете да потвърдите автентичността на приложения сертификат. (32.1) 
Потвърждавате ли автентичността на приложените сертификати за контрол на качеството? Ако изберете този въпрос, 

трябва да приложите документ към заявката, когато я запазите като проект. (33) 
Да, потвърждавам, че приложеният документ е автентичен. 
Приложеният документ не е автентичен. 
Не мога да потвърдя автентичността на приложения документ. (Изберете този отговор само ако в държавата членка 

няма орган, до който може да бъде препратен въпросът!) 
Моля, обяснете защо не можете да потвърдите автентичността на приложения сертификат за контрол на качеството. 

(33.1) 
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IV. Въпроси за проверка на информацията, съдържаща се в единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) 

IV.A Въпроси, свързани с достъпа до национални бази данни, съдържащи информация за икономическите 

оператори, която може да бъде разглеждана от националните възлагащи органи 

Нямам достъп до информацията в посочената по-долу точка от приложения ЕЕДОП. Бихте ли могли да проверите / да 

посочите съответния URL адрес или идентификационен номер? Ако изберете този въпрос, трябва да приложите 

ЕЕДОП. (34) Точката, до която няма достъп:${Q34}
Да, моля, вижте URL адреса по-долу. 
Да, моля, вижте идентификационния номер по-долу. 
Не. 
URL адресът е: (34.1) 
Идентификационният номер е: (34.2) 
Можете ли да предоставите съответните документи? (34.3) 
Да. Прилагаме съответния документ. 
Не. 
Имам достъп до информацията в посочената по-долу точка от приложения ЕЕДОП, но не я разбирам. Можете ли да 

обясните за какво става въпрос?Ако изберете този въпрос, трябва да приложите ЕЕДОП. (34a) Точката, която е 

неразбираема:${Q34a}

IV.B Въпрос във връзка с ЕЕДОП, използван при предишна процедура за обществена поръчка 

Проверявали ли сте елементите, съдържащи се в приложения ЕЕДОП, изпратен до вас от икономическия оператор? 

Ако изберете този въпрос, трябва да приложите ЕЕДОП. (35)  
Да. 
Не. 
Ако отговорът е „да“, моля, посочете датата на проверката. (35.1) 
Установили ли сте неточност или проблем в това отношение? (35.2) 
Да. 
Не. Вижте допълнителна информация в поле „Коментари към отговора“ по-долу. 
Доведе ли тази неточност / проблем до изключване на икономическия оператор? (35.2.2) 
Да. 
Не. 
Моля, обяснете защо неточността / проблемът не доведе до изключване на икономическия оператор. (35.2.2.1) 
Можете ли да предоставите документацията, свързана с изключването? (35.2.2.2) 
Да, прилагаме съответната документация. 

Не, не можем да предоставим документацията поради причините, посочени в поле „Коментари към отговора“ по-

V. Въпроси за проверка на стандартите за осигуряване на качеството и стандартите за управление на околната среда 

V.A Въпроси, свързани с доказателствата за съответствие със стандартите за качество и екологичните стандарти  

Потвърждавате ли автентичността на приложения сертификат / документ, удостоверяващ съответствието със 

стандартите за качество и екологичните стандарти? Ако изберете този въпрос, трябва да приложите документ към 

заявката, когато я запазите като проект. (36) 
Да, потвърждавам, че приложеният документ е автентичен. 
Приложеният документ не е автентичен. 
Не мога да потвърдя автентичността на приложения документ. (Изберете този отговор само ако в държавата членка 

няма орган, до който може да бъде препратен въпросът!) 
Моля, обяснете защо не можете да потвърдите автентичността на приложения документ. (36.1) 
Удостоверява ли приложеният сертификат, че икономическият оператор спазва следния стандарт за осигуряване на 

качеството?Ако изберете този въпрос, трябва да приложите документ към заявката, когато я запазите като проект. (37) 

Стандарт за проверка:${Q37}
Да. 
Не. 
Съответствието с кои стандарти за осигуряване на качеството, ако има такива, се удостоверява в сертификата? (37.1) 
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Удостоверява ли приложеният сертификат, че икономическият оператор спазва следния стандарт за система за 

управление на околната среда? Ако изберете този въпрос, трябва да приложите документ към заявката, когато я 

запазите като проект. (37a) Стандарт за проверка:${Q37a}
Да. 
Не. 
Съответствието с кои стандарти за система за управление на околната среда, ако има такива, се удостоверява в 

сертификата? (37a.1) 

V.B Въпроси, свързани с липсата на възможност за икономическия оператор да получи достъп до съответните 

сертификати или да ги получи в необходимия срок 

Можете ли да потвърдите, че икономическият оператор не е имал възможност за достъп до следния стандарт за 

осигуряване на качеството или възможност да го получи в определения срок? (38) Стандарт:${Q38}
Да. 
Не. 
Липсата на съответния сертификат се дължи на: (38.1) 
Неспазване от страна на икономическия оператор на установените стандарти. 
Обстоятелства, за които икономическият оператор е отговорен. 
Други причини, посочени в поле „Коментари към отговора“ по-долу. 
Можете ли да потвърдите, че икономическият оператор не е имал възможност за достъп до следния стандарт за 

управление на околната среда или възможност да го получи в определения срок? (38a) Стандарт:${Q38a}
Да. 
Не. 
Липсата на съответния сертификат се дължи на: (38a.1) 
Неспазване от страна на икономическия оператор на установените стандарти. 
Обстоятелства, за които икономическият оператор е отговорен. 

Други причини, посочени в поле „Коментари към отговора“ по-долу. 

VI. Въпроси за проверка на информация в официалния списък на икономическите оператори и сертифициращите 

органи 

VI.A Въпроси, свързани с автентичността на доказателството, удостоверяващо, че дружеството е регистрирано в 

официалния списък на одобрените икономически оператори 

Потвърждавате ли автентичността на приложеното удостоверение / документ, доказващ, че дружеството е 

регистрирано в официалния списък на одобрените икономически оператори? Ако изберете този въпрос, трябва да 

приложите документ към заявката, когато я запазите като проект. (39) 
Да, потвърждавам, че приложеният документ е автентичен. 
Приложеният документ не е автентичен. 
Не мога да потвърдя автентичността на приложения документ. (Изберете този отговор само ако в държавата членка 

няма орган, до който може да бъде препратен въпросът!) 
Моля, обяснете защо не можете да потвърдите автентичността на приложения документ. (39.1) 

VI.B Въпроси, свързани с изпълнението на изискванията за регистриране в официалния списък на одобрените 

икономически оператори или за сертифициране 

Установен ли е въпросният икономически оператор във вашата държава? (40) 
Да. 
Не. 
Знаете ли дали икономическият оператор е регистриран в друга държава? (40.1) 
Да. 
Не. 
Моля, посочете в коя държава. (40.1.1) 
Моля, уточнете. (40.1.1.1) 
Кога за последен път е било проверено изпълнението на изискванията за регистриране в официалния списък на 

одобрените икономически оператори или за сертифициране? (41) 
Потвърждавате ли, че икономическият оператор продължава да отговаря на изискванията за регистриране в 

официалния списък на одобрените икономически оператори или за сертифициране? (42) 
Да. 
Не. 
Не мога да преценя. Вижте евентуални подробности за отговора в поле „Коментари към отговора" по-долу. 
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Моля, посочете датата на проверката. (42.1) 
Моля, посочете датата на проверката. (42.2) 
Удостовереният капацитет на икономическия оператор дава ли му право да извършва следната дейност? (43) ${Q43}
Да. 
Не. 
Не мога да преценя поради причините, посочени в поле „Коментари към отговора“ по-долу. 
Моля, посочете датата на проверката. (43.1) 

Моля, посочете датата на проверката. (43.2) 

VII. Въпроси за проверка на необичайно ниски оферти 

VII.A Въпрос, свързан със спазването от страна на икономическия оператор на неговите задължения по член 18, 

параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС 

Има ли във вашата държава правила или задължения в областта на околната среда, приложими към офертата на 

икономическия оператор? Ако изберете този въпрос, трябва да приложите офертата и/или обяснението, получено от 

икономическия оператор, към заявката, когато я запазите като проект. (44) 
Да. 
Не. 
Не мога да преценя. 
Моля, обяснете защо не можете да предоставите исканата информация. (44.1) 
Моля, посочете приложимите правила. Посочете наименованието и номера на съответната разпоредба / член. (44.2) 
Отговаря ли офертата на икономическия оператор на приложимите правила? (44.3) 
Да. 
Не. Вижте евентуалната допълнителна информация в поле „Коментари към отговора“ по-долу. 
Не мога да преценя. Вижте евентуалната допълнителна информация в поле „Коментари към отговора“ по-долу. 
Има ли във вашата държава правила или задължения в областта на социалното и трудовото право, приложими към 

офертата на икономическия оператор? Ако изберете този въпрос, трябва да приложите офертата и/или обяснението, 

получено от икономическия оператор, към заявката, когато я запазите като проект. (45) 
Да. 
Не. 
Не мога да преценя. 
Моля, обяснете защо не можете да предоставите исканата информация. (45.1) 
Моля, посочете приложимите правила. Посочете наименованието и номера на съответната разпоредба / член и на 

всички евентуални колективни споразумения. (45.2) 
Отговаря ли офертата на икономическия оператор на приложимите правила? (45.3) 
Да. 
Не. Вижте евентуалната допълнителна информация в поле „Коментари към отговора“ по-долу. 
Не мога да преценя. Вижте евентуалната допълнителна информация в поле „Коментари към отговора“ по-долу. 
Можете ли да предоставите информация за приложимите минимални работни заплати? (45.4) 
Да. 
Не. 

Минималните работни заплати, приложими към офертата на икономическия оператор. (45.5) 

VII.B Въпрос за съответствието на офертата с националните технически стандарти 

Офертата на икономическия оператор в съответствие ли е с националните технически стандарти? Ако изберете този 

въпрос, трябва да приложите обяснението, получено от икономическия оператор, към заявката, когато я запазите като 

проект. (46)Сектор / услуги:${Q46}
Да. 
Не. 
Не мога да преценя. 
Моля, обяснете защо икономическият оператор не спазва националните технически стандарти. (46.1) 
Можете ли да предоставите информация за приложимите национални технически стандарти? (46.2) 
Да. 
Не. 

Информация за приложимите национални стандарти: (46.3) 
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VII.C Въпрос за държавната помощ, получавана от икономическия оператор 

Получава ли икономическият оператор държавна помощ? (47) 
Да. 
Не. 
Информацията не може да бъде предоставена. (Изберете този отговор само ако в държавата членка няма орган, до 

който може да бъде препратен въпросът!) 
Моля, обяснете защо не можете да предоставите исканата информация. (47.1) 
Съвместима ли е държавната помощ, получавана от икономическия оператор, с вътрешния пазар по смисъла на 

член 107 от Договора за функционирането на ЕС? (47.2) 
Да. 
Не. Вижте евентуалната допълнителна информация в поле „Коментари към отговора“ по-долу. 
Не мога да преценя. Вижте евентуалната допълнителна информация в поле „Коментари към отговора“ по-долу. 
Моля, посочете препратката към евентуален регламент за групово освобождаване или отделно решение на 

Комисията. Ако е възможно, приложете копие на взетото решение. (47.2.1) 
Някои въпроси изискват да бъдат приложени документи. Към заявката могат да се прилагат документи, след като я 

запазите като проект.   Ако вашият орган желае да изпрати заявки за един и същ икономически оператор с различни 

цели, моля, използвайте функцията „Копиране на заявката“.  Когато създавате заявка, можете да избирате само 

основните въпроси, показани в получер шрифт. Зависещите от тях въпроси се избират автоматично и се задават на 

получателя само ако е уместно.
Личните данни в дадена заявка стават видими само след приемането ѝ. Преди приемането не е възможно да бъдат 

отворени приложените документи.  Ако вашият орган не е в състояние да отговори на всички въпроси в заявката, 

моля, използвайте функцията „Разделяне на заявката“. Това ще ви позволи да изберете въпросите, на които не 

можете да отговорите, и да ги препратите на друг орган във вашата държава.  Когато отговаряте на заявка, можете да 

въвеждате отговорите си в полета „Отговор“ и/или „Коментари към отговора“. При отговори в свободен текст винаги 

посочвайте езика на текста. 
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