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протоколлъз
с резултатIIте от прелварIIтслнIIя подбор
в квалификационна система с предмет "Щоставка Hil Ntаслд и l,peclr"
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В пзпълrrеrrrrе на Заповед Лi 763/02.08.2017г. комисIIя в състав:

ПРЕ!СЕ!АТЕЛ:

Станимпр Мrrлков Христозов - Ръководптел о,i,дел ,,Доставки"
ЧЛЕIIоВЕ:
l) Кристиан Атанасов Бадлiаков - Юрисlсонсулт
2) инж. Краспмrлра Иваrrова flпмитрова - Специалист ОП

IJa закрито заседание, в Заседатеlrната зала на,,Брикел" ЕА.Щ, комисията извършlл подбо1l
отIIосно съответствието на кандидата ,,Ко Ник" ОО.Щ с изискванията за лIILIно сI,стояIIIIс tI
критериите за подбор, поставени от Възложителя, във връзка с направенI]те KoHcTaTaIIllII Ili]

I(омисията, отразени в Протокол Nq 1, за вклюrIване в квалификационна cllcTeмa с llpeltпIcl:
".Щоставrса на ]!Iасла и греси" - реф. .М КС 09 /2017г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:
I. Проверка за съответствие с Ilзltскванията на Вьзложптеля.
1,1. С писмо, изх. NЪ l211l 08.08.2017г. на ;,Ко Ник" OOfl е изпратен Протокоlr Nл с
констатациите на коiuисията. Писмото и протокола са изпратени по имейл и са по,гlу(Iеllll ()l
Кандлtдата на 08.08,20l7г. Срокът за представя}Iе на допъJIнителните документи е ло 5 l)абоlllII
дни от получаване на протокола.
В определения от комисията срок Кандлtдатът не е представил допълнителните документи.

l

Кандидатът ,,Ко Ник" ОО! не отстраItява констатираните несъответствия, ycTaIIol}eIlll с
Протоtсол Nc 1 и не отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбог ||ll
възлоlrсителя.

I]. Коплtrсията предлага кандидатът,.Ко Ник" ООД дu не бъде включен в кваltи(ltr
система с предмет: "flocTaBKa на масла и греси" - реф.Nс КС 09/2017г.

KaIltttl llt

Lit ttt

Мотивt-l:

Комисията е устаtIовила липса, нелълнота иJlи несъответствие на инфорьIацlлята, ]]l(лк]Illtте]Illt)
нередовIlост или (lактическа грешка и/ или несъответствия с изискваllията къд,J Jllitl]]()l(|
сьстояние и кри,lерииlе за полбор,
Кандидатът не е попълнил в ЕЕДОП:
1.1,1. Част lI, т. А: Инфорплация за икономIIческия операторJ обособените позицllli. зit l(()Itl()
кандидатства.
1.1.2. Част II,,г, Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет llкotloNl tILlec Kllrl,l, ol lel]a l ()l).
ще използва
1.1.3. Част lll, т. Б: Основания, свързани с плащането на данъци I-1 соцIiално oc1,1гvl]l1,1,e]lllll
вноски
1.1.4. Част IV, т. В, 1б Технически и професиона,rни способности, каrlдllдllтъ1 l]e е llocoLlll l
брой години (определени в обявлението и докуN{ен],аIlията за обществената llol)],.Iliil ). llll. l
които икоIIомическият оператор е извършил доставItи идентични илп сходнII с III]e](\Iclil
на обособените позиции.
1.1.5. Част VI: Заключителни lIоло)кения не е посочено име на подписалия ЕЕ!ОП .ll ]] I(ill{lJ()
качество по сйисъла на чл.40- ал, 1 от ППЗОП е полох(ен llодп!Iсъ1,

rl

Кандидатът не е представI-1л доказателства за извършените доставки.

С писмо, изх. Ng 121ll 08.08.2017г на ,.Ко Ник" ОО! е изпратен Протокол Лs l с KorIcTaTaцlI ltтc
на комисията. Писмото и протокола са лlзпратен}I по имейл и са получени от KaHrltr.Lla гit tlit
08.08.2017г, Срокът за представяне на допълнителни,ге документи е до 5 работнrr лtrlt tll
получаване на протокола.

В определения от коl\{исията срок Кандидатът lle е представил в Отдел ,,Търговски", лоl(у\tеll Ill
за отстраняване на констатираните несъответствIIя.

,Щата

.:.,.. 2018 г,

на приклюаIване работата на коNlисията:

fl

\

llрt дсЕ/IАтЕЛ: Станиitttiр Мllлltов
LIЛЕLIоВЕ:
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ltристиаrI Атанасов Бадilсаков.

. .

..

.

f\

..
l

2. инrк. Красимира Иванова flимитрова \'.
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