БррlкЕ.гI
УТВЪРЩИЛ:

янилин

изпълнителен

протоколлъз
с резуJIтатиl,е от предварителния подбор
''!оставка на еJIектро]uатериали за нуждите Hir..Бpttttc,:t"

в квалификационна система с предмет

ЕАЩ"

реф.М

КС

05/2017г.

В изпълнелtие па Заповед J\Ъ 532/22.06.2017г., на закрито заседание, в Заседателната
на ,,Брикел" ЕА! комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧJlЕНоВЕ:

за,ltа

инхс. FIиколай Банков Коев - н-к цех .,Електрически"

Хадlкиева - Юрисконсу]lт
Красимира Иванова ,Щимитрова - специаJIист ОП, отдел ,.Търговскtr"

1) Петя Петрова

2) лtнлс.

Iiзвърши следното:
Отвори и разгледа допълнително представените от кандидата доI(уIчIенти о-гносllо
съответствието му с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, посl,авеlltt ()l
Възлолtителя, във връзка с направените констатации на комисията, отразен1l в Протокол Nл 2
12З.l0.201,1г, за включване в квалификационна система с предN{ет: "flocTitBttit tl:l
слсктроматерrrалII за нуяците на ,,Брrrкел'
реф.ЛЪ КС 05/2017г., за Обособеrlll
позиция J\Ъ 1 ,.!оставка на електроинстаJIационни материали и прибори за aBToпlitTIi llcl l
rtоптрол" и Обособена позиция No З : ,.!оставка на електроизолационrrи материалtr'",

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Отваllяне на пjIика и констатиране на представените документи. Проверкir

за

съответствLlе с изискванията на Възлолtителя.
1.1. С писмо. lлзх. Ns l575 12З.10.2017 г,, на ,,Филкаб"АД, гр. ПловлlIв, е ltзllраlеIl
Протокол Ng 2 с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратени по (laltc tI са
получени от кандидата на 2З.10,2017 г. Срокът за представяне на допълнителните докуIlеIIтli с
до 5 работни дни от получаване на trротокола.
В определеният от комисията срок, кандилатът е подал в отдел ..ТърговсItи" ttлllli с
входящ яомер Nч З/ 2].10.2017 г,,
Пликъ,г е отворен от комисията. Кандидатът ,.Филкаб"А,Щ, гр. Пловдив, е предс,Iаl}IiJI
следните доку]иенти:
- ,Щоказателствата за извършените доставки декларирани в (ЕЕДОП) 4 броя
удостовереlIия за добро изпълнение, съдържащи нужната иrIформация.
1

- Сltисък по чл. 64. ал.1 т.2 от

ЗоП.

С представените допълнителни документи коп,lисията ycTaHoBLI,
,,Фu",rкаб"Аfl, гр. Пловдлrв отговаря на изискванията на Възлоrкителя

че каIIдидатт,т
относно ,rlIi(IIIO

състояние и критерии за подбор.

Il, Комисията предлага кандидатът ,,Филкаб"А!, гр. Пловдпв да бъде вклю.lен в
t<валификационната система с предмет: "flocTaBlca па електроматерlлалп за нужлII,1,е Ila
,,Брrrкел" ЕА,Щ" -реф.М КС 05/2017г. по следнLIте обособени позиции:
- Обособена позиция Nчl: ,,,Щоставка на електрои1.Iсталационни NIатериа]IIл
автоматичен контрол"
- Обособена позиция N! 3: ,,.Щоставка на електроизолационни материzlли"

,Щата на

приключване работата

ПРЕДСВДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ:

"u

ka l

nor".""ru,W.
^.

инllt. Николай Банков Коев

1. Петя Петрова Хадltсиева

2, инlк, Красиплира Иванова .Щлtмитрова
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rtpIlбopIt зlr

