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УТВЪР[ИЛ:

протоколлъ2
с резултатI-Iте от предварителния подбор

в ква,rификационна система с предмет: ,,ffоставка на гумени транспортни ",lентп (ГТЛ)"с
реф. Л} КС ll/2011r.

В изпълненttе на Заповед Ns 45108.0l .2018г. комисия в състав:

ПРЕ.ЩСЕ!АТЕJ1:
Иваrl CrrMeoHoB Монев - Ръководrrтел отдел ,,Търговсrtrr"

ЧJIЕНоВF:
l ) Крrrстиан Атанасов Баджаков - Юрпсконсулт
2) rrпrк. Красllмира Иванова .Щlrмllтрова - Спецпа.пrrст ОП

tlзвърIUи следното:
Отвори и l]азгледа- допълIIително представените от ка}Iдидата ,,Клучуtс"Аfl гр. Cot|lllя
доI(ументи относно съответствието му с кр}Iтериите за подбор, поставени от Възлоlttителя, Bl,tз

връзка с направените констатации на коN,Iисията, отразени в Протокол ]ф 1 от 16.01.20]8г. за

вI(лIо[lвzillе в квали(lикацlлонна система с 11релмет: ,,!оставка на fумени TpilвcпopTHIl леItтll
(ГТЛ)"с реф. Nл КС 1|l2011r.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Отваряне на плика и констатиране на представените документl,t. Проверttlt зlt

съответствие с изискванията на Възлолtителя.
1.1. С писмо, изх. Nч 79 /16.01.2018 г,, на,,Каучук"А.Щ гр. София, е изпратеII llpoTtllitl,l

Nq l от 16.01.2018г. с констатациите IIа комисията. Писплото и про,гокоJIа са }Iзпрtlтеtlll Illl

посоченият от кандидата факс и са полученIл от него на 16,01.2018г, Срокът за представJIIIе Ilil

допълнитеJIните документи е до 5 работни днII от получаване на протокола.
В определеният от коN{исията срок, кандидатът е подал в отдел ,,ТърговсtсIt" ltлltlt r:

входящ номер ЛЬ 2/ 23.01.20l8 г..
Пликът е отворен от комисията и коN,tисt]ята констатира:
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- Канд1lдатът ,,Кпучук"А! гр. София, е представил нов попълнен ЕЕДОП в l<oilttl ctr
oTcTpaI{eHlI НеСЪОТВеТСТВИята по т.2,1.1. Част III, т. В: Основания, свързани с несъстоятел }toc l,.

конфлIiкт на интереси или професионално нарушение, позиция 7,

С представените допъJIнителIlи документи ком}Iсията ycTaнoBIt, че KaI]JIll.)taI1,I

,,Каучук"Аfl гр. Софlrя отговаря на изIlскванията на Възложителя относно лично със,lолlItlе ll
критерии за подбор.

lI. Комисията предлага кандидатът ,,Каучук"Аfi, гр. София да бъде вклIочеll lj

квzlтификационната система с предN{е1,: ,.!оставка на гуlиени транспортllи ленти (ГТЛ)"с рс(l.
Nq КС 1 l/2017г.

f{aTa на приключване работата nu no*".r"ru, 0.1. 0 ;.... 20l8 г,

2, иняt. Красимttра Иванова !имитрова . l./.

п
llРЕДСЕДАТЕJ[: Иван Симеоrtов MorleB .... ' do а,

"'-'u
LI-ЦЕLIоВЕ: 1. Кристиан А,ганасов Бад;rtаков ..,. ...l 
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