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протоколJ\ъ5
с резултатите от предварителния подбор
в квалификационна система с предмет: ,,,Щоставка на промишлена аршIатура",

с реф. Nч

В изпълнение на Заповед

КС 08/2017г.

ЛЪ 986112.10,2017

r. комисия в състав:

ПРЕ{СЕ.ЩАТЕЛ:
Станимир Милков Христозов Ръководител отдел ,,!оставки"

ЧЛЕНоВЕ:

1) Петя Петрова Хадх<иева - Юрисконсулт
2) инж, Красимира Иванова .Щимитрова Специалист ОП

извърши следното:
Отвори и разгледа допълнително представените от кандидата ,,Енерган -95" OOfl, гр.
София, документи относно съответствието му с критериите за подбор, поставенI-1 o,I,
Възлоllсителя, във връзка с направените констатации на комисията, отразени в Протокол Nл l от
З1.10.20l7г. за включване в квалификационна система с предмет: ,,,Щоставка на проN{ишJtена
арматура", с реф. Nэ КС 08/2017г. по обособени позиции както следва:
. обособена позиция ЛЪ 1 - ,,,Щоставка на арматура за вода и пара"
о обособена позиция J,Ф 2 - ,,.Щоставка на арматура за химически вещества /запорrtа
арматура/"

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:
I. Отваряне на плика и констатиране на представените документи. Проверltll з:l
съответствие с изискванията на Възложителя.
1.1. С писмо, изх, Nq 1626 lЗ1.10.201,7 г,, на,,Енерган -95" ООД, гр. Софлlя, е изпl]атеII
Протокол Jrl! 1 от 31.10,2017г. с констатациите на комисията. Писмото и протоI(ол2l cll
изпратени на посочената от кандидата електронна поша и са получени от него на 31.10.201 7 t .
Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаваIле IIil
протокола.
В определеният от комисията срок, кандидатът е подал в отдел ,,Търговски" плиIt с
5/ 0З.11.2017 г.,
входящ номер
Пликът

N

е

отворен от комисията, Кандидатът ,,Енерган -95" ООД,

гр. Софllя,

е

представил следните документи:

1,

-

Списъка по чл. 64, а,т.1 т.2 от ЗОП с разграничение за коя обособена позицlля се

отнасят декларираните доставки в ЕЕ,ЩОП.
- ,Щоказателствата за извършените доставки - информация от АОП, копие на издаденlI
фактури по доставки.
- Коригирана стр, No 15 от ЕЕДОП, в която става ясно по коя обособена позиция cil
доставките.

представените допълнителни документи комисията установи, че кандидатът
,,Енерган _95" ООД, гр. София отговаря на изискванията на Възложителя относно лично
сьстояние и критерии за подбор.

С

II. Комисията пред,]ага кандидатът ,,Енерган -95" ООД, гр. София да бъде вклюrIен в
квалификационната система с предмет: ,,flocTaBKa на промишлена арматура", с реф. ЛЪ КС
08/20l7г. по обособени позиции както следва:
обособена позиция Ns 1 - ,,.Щоставка на арматура за вода и пара"
обособена позиция N} 2 - ,,,Щоставка на арматура за химически вещества /запорнir
арматура/"

.
о

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Милков Христозов

ЧЛЕНоВЕ:
1) Петя Петрова

Хадlкиева

2) инж. Красимира Иванова

