
БрIакЕл ЕАд

^itk

протоколль 1

с резултдтите от предварштелния подбор
в квzrлификационна система с предмет ,r.Щоставка нд метални изделия /тръби, лпстова

стомдна, стомднени профилп и др./ за rrрlците на ,,Брпкел" ЕАД"с реф. ЛЪ КС 03/2017г.

В пзпълнение на Заповед N9 5З1/22.0б.2017г. комисия в състав:

IIРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Симеонов Мопев - Ръководител отдел ,,Търговски"
ЧЛЕНоВЕ:

1) Петя Петрова Хаджиева - ЮрискоЕсулт
2) ипж. Красимира Иванова .Щимитрова - Специалист ОП

На закрито заседzп{ие, в Заседателната зала на ,,Брикел" ЕА,Щ, комисията отвори и

разгледа док}ъ(ентите по ,rл. 39, a,,I. 2 от ППЗОП на,,Иптерком груп" ОО.Щ гр. Варна, вх.J\Ъ

1/0'1.06.2017r., 10:55 часа, за вкJIючване в квалификационна система с предмет ,,.Щоставка на
металЕи издедия /тръби, листова стомапа, стоманепи профили и др./ за IIу2кдште па
,,Брикел" EAfl"c реф. Nр КС 03/2017г. за Обособена позиция Jt 1: ,,,Щоставка на тръби, JmcToBa

стомана, стоманени профили и други метаJIIIи изделия от неJIигирана, конструкционЕа стомана."
и за Обособена позиция JtlЪ 4: ,,.Щоставка на тръби използвани в парни котJIи и тръбопровод,r по
изисквzu{ията наТУ 14-З-460-2009, ТУ 14-3Р55-2001 и др."

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Комисията констатира: кандидатът е представил всички необходими документи в

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на ВъзлоЖиТеЛЯ, беЗ

коЕстатирани липса, непълЕота или несъответствие на информацията, вкJтючителцо

нередовност или фактическа грешка.
Кандидатът е декларирал в ЕЕДОП, че през последните три години, считано от датата на

подаване на змвлението е изпълнип доставки, идентични или сходни с предмета на Системата

на обща стойност по обособени rrозиции както следва:
- За Обособена позициJI J\! 1 : ,,,Щоставка на тръби, листова стом€ша, стоманени профили и

други металЕи изделия от нелигиранц констр}кционна стомiша."у 17 962 3 1 1,95 лв без ,Щ,ЩС.

- За Обособена позиция Nэ 4: ,,,Щоставка на тръби използвани в парни котли и
тръбопроводи по изискванията на ТУ 14-З-460-2009, ТУ 14-ЗР55-2001 и др."- 175 383,83 лв без

ддс

ЯНИЛИН ПАВЛОВ



Представените документи доказват изискуемия обем доставки по обособени позиции
както следва:

-За обособена позиция NЪ 1 и обособена позиция J\Ъ 4 - списък по чл.64, м.1,, т.2 от ЗОП
за доставки на изделията, придружен с общо б /шест/ броя удостоверения за добро изпынение.

II.Кандидатът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор
обявени от Възложителя,

IIL Комисията предлага к {дидатът ,,Интерком груп" OOfl гр. Варна да бъде включен в

квалификационната система с предмет: ",Щоставка на електроматериали за нуждите на,,Брикел"
ЕАД" - реф.]ф КС 05/2017г. по обособени позиции както следва:

- За Обособена позиция Nч 1: ,,.Щоставка на тръби, листова стомaшц стоманени профили и
други метални изделия от нелигираша, конструкционпа стомана.";

- За Обособена позиция Nэ 4: ,,,Щоставка на тръби използвани в парнй котли и
тръбопроводи по изискванията на ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-3P55-200i и др."

,Щата на приключване работата на комисията: 26-06.20|7 l.

ПРЕДСВДАТЕЛ: Иван Симеонов Монев

ЧЛЕНОВЕ: 1. Петя Петрова Хаджиева .

2. иняс. Красимира Иванова ,Щимитрова . . .


