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с резултатпте от предварIrтелния подбор

в квалификационна c}IcTeMa с предмет
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,,flocTaBKaTa на техническIl газовс",
10/2017г.

КС

В изпълнение на Заповед Ns 983/l2.10.20l 7г,, на закрито заседание! в
на ,.Брикел"

ЕА!

Заседате.,ltIztта за:tit

комисия в състав:

ПРЕ!СЕЩАТЕЛ:

инrк. .Щимитър Тодоров Тодоров - Началник IJex .,PML{"
LIЛЕFIоВЕ:
l) Кристиан Атанасов Бадrкаков - Юрисконсулт
2) инж. Красимира Иванова f{имитрова Специалист ОП

На закр1.1то заседание, в Заседателната за,rа на,,Брикел" ЕА,Щ, комисlrята извършtt llL)дaоl)
относно съответствието на кандидата,,СОЛ България" ЕАД с изискванията за лично със,Iоя]lllL,
и критериите за подбор, поставенII от Възложителя! във връзка с направените KoHcTaTaIIlIIl IIil
комисията, отразени в Протокол Nq 2, за вклIочване в квалификационна система с пpeJ(l\leI,:
,,flocTaBKaTa на техническп газове", с реф. ЛЪ КС 10/2017г.

РВЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИlIТА:
l. Проверка за съответствие с изискванllята на Възложителя.
1.1. С писмо, изх. Nq 1552/ 17,'l0.20l7г. на,,СОЛ България" ЕА!, е изпратен Протоко;t Nl -1 L:
коIiстатациите на комисията. llисмото и протокола са изпратени ло имейл lI cil пол)ilIеIIll ()l
Кандидата на 17.10.2017г, Срокът за прелставяне на допълнителните документи е до 5 1lltбоlttlr
дни о,г получаване на протокола.

В оtrределения от комисията срок кандидатът не

е представил допълнителните докуIчIеIlтlI.

Кандидатът ,,СОЛ България" ЕА! не отстранява констатираните несъответствия
ycTaHOl]eIlII с
Протокол No 2 и не отговаря на изискванията за лично състояние и критерии
за подбо1l ttlt
възлоlкителя.

II. Комисията предлага кандидатът ,,СоЛ България" ЕА! да не бъде вклlочеI]
l!
с предмет: ,,.Щоставката nu ,"*"""""n' газове'', с pe(l. Nл Ii('

квалификациоНната система
1012017г.

МотивI-t:

Комисlтята е установила:
- Кандидатът не е прgдставиJl доказателства за извършените
доставItи.

На основание чл. 67, м.5 от ЗоП коNIисията изисква от кандидата
да предостави доказатеllс.tвll
за извършените доставки, декларирани в ЕЕ,ЩОП и в списъка по чл. 64, ал.l т.2
о.г ЗОll,

!оказателствата трябва да удостоверяват, че доставката е извършена и да съдържат IrH(lopltatlItя,
за предмета (когато предметът включва няколко дейности, от представенIrra
л,,,,оrr,rar,a.r,r,
трябва да е видно каква част от предмета е идентичен иJIи сходен с предNIета
на cIlcTeMaTa). сlбслlit
(стойност lla изпълнение), датите на изпълнеtIие, получателите и количеството,

С писмо, изх,

N

1552/ 17,1О2О17г, на ,,СоЛ България" ЕА!, е изпратен IIро,гоко;r Лл 2
с
констатациите на комисията, Писмото и протокола са изпратени по имейл
и са ltоJ1учеllll ()l
Кандидата на 17,10.2017Г. СрокъТ за представяне на допълнителните
документрI е до 5 paбtl,ttttt
дни от получаване на протокола.
В определения от комисията срок Кандидатът не е представил в Отдел
-.Търговски'', доli,,NIеIIlll
за отстраняване }Ia копстатираните несъответствия,
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