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Изпълпитqлен

протоколлъ1
-

с резултатrIте от предварителния подбор
в квалификационна систеп,lа с предмет ,,!оставка на верлlги за транспортьорIl Il подепIIlII

съоръжепия", с реф.

J\Ъ

КС l2l20l7r,

В изпълнение на Заповед М 985/l2.10.2017г. rсомисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. !аниел Стоянов Стоянов р-л отдел " П и Р"
ЧЛЕНоВЕ:
1 , Петя Петрова Хадlкиева - Юрисконсулт
2, инхt. Красимира Иванова flимитрова - Специалист ОП

На закрито заседание, в Заседателната за[а на ,,Брикел" ЕА,Щ, комисията отвори Il pa,]t,,xej{x
документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на ,,Копчев и синове" ООЩ гр. Софllя, вх, Nl
1/11,08.2017г., 10:15 часа, за вклIочване в квалификациоI{на система с предмет ,,.Ц,остllrrtlt tlir
вериги за транспортьорrr II подемнIl съоръжения", с реф. ЛЪ КС 12l201'7t^. за Обосtlбеttlt
позIlция Лч 1 - .,!оставка на стандартни вериги" и Обособена позиция Л! 2 - ..flocTaBIta ttlt
нестандартни вериги, изработени по чертеж".

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:
I. Комисията констатира: кандидатът е представил всички необходими доку\lенти

t]

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възлоrкителя. tlc l
констатирани липса, непълнота или несъответствие tla информацията, вItлючllтелtI()
нередовност или фактическа грешка.
Кандидатът е декларирал в ЕЕflОП, че през последните три години, счl]тано oT.iltl1,&l,a ]la
подаване на заявлението е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на систеNlilта llл
обща стойност з 991805,58 лв. по обособени позиllии:
Обособена позиция Nl l -,,!оставка на стандартни вериги",
Обособена позиция Л! 2 -,,!оставка на нестандартни вериги, изработени по .lepTerK":

представени са документи, доказващи Iiзискуемия обем доставки по обособеlttt пL)зllLlLlll
Jфl и Jф2 - списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП за доставки на изделията, придруItен с Tplt бllоя
референчии. След извършена вътрешна проверка комисията констатира! rle учасl,нliltь,l е

изпълIIил част от llосочените доставки за,,Брикел" ЕА,Щ, което потвърждава, че учас,Iнlll,,ь,l е
изпълнил изискуемият от Възлояtителя обем в документацията къп,t КС 1212017r,

II.Кандидатът отговаря на изискванията към личното състояние и кр[Iтериите за lltrдб(lll
обявени от Възлолtителя.

,,Копчев и синове" ОО! гр. Софпя да бъде BKJIIolIe]t ll
ква.тификационната система о предмет: ,,flocTaBKa на верлIfи за транспортьорlI II подспllllt
съорълк9ция", с реф. l\Ъ КС l2l20l7г. по обособени позиции както следваj
III. Комисията предлага кандидатът

- Обособена позиция

Nl 1 -,,!оставка

- Обособена позиция

М
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2

приключване работата

ПРВДСЕДАТЕЛ: инlк.

ЧЛЕНОВЕ: l

на стандартни вериги";

-,,Доставка на нестандартни вериги! изработени по чертеж";
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Стоянов Стоян

Петя Петрова Хадrкиева .,

2, l-tHlIt. Красиплира Иванова
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