кЕ-гI

Бру1

ЕАд

УТВЪРЩИЛ:

kж9

ЯНИЛИН ПАВЛОВ
изпьлнrrтелеrr

протоколлъ2
с

резултатltте от предварителния подбор

в квмификационна система с предмет ,,.Щоставка на верпги за транспортьорII

съоръженпя", с реф.

В изпълнение на Заповед

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНоВЕ:

иняс.

J,,lЪ

J\Ъ

КС

ll

подепIнtt

1212017г.

985/12.10.2017г. комисия в състав:

!аниел Стоянов Стоянов - ръководител отдел "Поддрълtltа и

1. Петя Петрова Хадltсиева -

PemtoHt "

Юрисконсулт
- Специалист ОП

2, инlк. Красимира Иванова ,Щимитрова

На закрито заседание, в Заседателната зала на ,,Брикел" ЕА,Щ, комисията отворII Il
разгледа документите по чл. 39, ал, 2 от ППЗОП на,,Авангард Консулт" ЕООfl гр. СофlIя, вх

N! 2/З0.10.2017г., 10:25 часа! за включване в квалификационна система с предп,tет ,rflocTaBrt;r tr:r
BepIlгIl за транспортьорп Il подемнп съоръжения", с реф. ЛЪ КС-12/2017г. за Обособеlrа
позиция J\! 1 - ,,,Щоставка на стандартни вериги".

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

съответствие с изискванията към

доIIуN,IеIIтI.I в
личното състояние и критериите за подбор на ВъзлояслtL,е.rrя, без

констатирани липса, непълнота или несъответствие

на информацията, вItлюlпiтелIIо

нередовllост или фактl.tческа грешка.
Itандидатът е деклар}Iрал в ЕЕ!ОП, че през последните три години, считано от датаltl tla
подаване на заявлението е изпълнил доставки, идеЕтични или сходни с предмета на cllcTeNlil,I-a IliI
обща стойност 18 738,8З лв. по обособена позициия:
Обособена позиция Nq 1 - ,,,Щоставка на стандартни вериги";
Представени са докуr{енти, доказващи изискуеN,lия обем доставки по обособенtt позllцllll
Npl - списък по чл.64, ал,1, т.2 от ЗОП за доставки на изделията! придрупrеп с четирtl брtlя
удостоверения за добро изпълнение.

I],Кандидатът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите зх подбtrр
обявени от Възложителя.

III. Комисията предлчга кандидатът ,,Авангард Консулт" ЕОО[ гр. СофrIя да бl,:t.,
включен в квалификаtlионната система с предмет: ,,.Щоставка на веригIt зrl тра}Iспортьорll II
подемни съоръженrrя", с реф. N! КС l2l20l7r. по обособени позиции KaItTo следва:
- Обособена позиция

Nl

1

,,,Щоставка на стандартни вериги";

2

ПРЕДСВДАТЕЛ: иняt.

ЧЛЕНоВЕ:

А0,{+,.

,Щаниел Стоянов Стоянов

l Петя Петрова XaдlItlleBa

,

2. инхс. Красимира Иванова .Щимитрова

