
БррIкЕII

УТВЪРДИЛ:

ЯНИЛИН ПАВЛОВ
изпълнител

Щата: аЬOу.Цт-

ПРОТОКОЛNS1
с резултатите от предварителния подбор

в ква.тификационна система с предмет ".Щоставка на електроматериали за нуяýдите на

,,Брикел" ЕШ" - реф.Лt КС 05/2017г.

В пзпълнение на Заповед Л! 5З2122.0б.2017г. комисия в състав:

ПРЕ.ЩСЕЩАТЕЛ: : ияж. Николай Банков Коев - Е-к цех ,,Електрически"
ЧЛЕНоВЕ:

1) Кристиан Атанасов Баджаков - юрисконсулт
2) инж. Красимира Иванова ,Щимитрова - специалист ОП, отдел ,,Търговски"

На закрито заседание, в Заседателпата зала на ,rБрпкел" ЕА,Щ, комисията отвори и
разгледа документите по чл. З9, ал. 2 от ППЗОП на,,Електро Пшос"ОО,Щ, гр. Пловдив,
вх.J\}1/19.0б.2017г., 10;20 часа, за вкдючване в квалификациоIlпа система с предмет
",Щоставка Еа електроматериали за нуждите на,,Брикел" ЕАД" - реф.Nч КС 05/20I'lr. за
Обособена позиция J\b l,,,Щоставка на електроинсталационни материали и прибори за
автоматичен контрол"

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Комисията констатира: кaндидатът е представил всички необходими док}менти в
съответствие с изискваЕията към личното състояние и критериите за подбор на Възложителя, без

констатираIIи липса, непълнота или несъответствие на информацията, вкJIючително
нередовност или фактическа грешка.

Кандидатът е декларирал в ЕВ,ЩОП, че през последЕите три години, считано от датата на
подаване на зfuIвлеЕието е изпълнил доставки, идентични ИЛИ СХОДНИ С ПРеДI\4еТа На СИСТеМаТа

ва обща стойност по Обособена позиция ЛЪ1- ,,.Щоставка на електроинста],Iационни материали и
прибори за автоматичен контрол"- 485 895,22 лв. без.Щ,ЩС.



Представените докумеЕти, докiвват изискуемия обем доставки по обособева позиция Ns1

- списък по чл.64, al1,1, т,2 от ЗОП за доставки ва материаJIите, приш)ужен с 4 бр.

удостоверения за добро изпълнение.

II.Кандидатът отговаря на изискваЕията към лиtIното състояние и критериите за подбор
обявени от Възложителя.

III. Комисията предлага кандидатът ,,Електро Плюс" ОО,Щ, гр. Пловдив да бъде включен в

квалификационната система с предмет: "!оставка на електроматериали за нуждите на,,Брикел"
ЕдД" реф.Nч КС 05120|'7г. по Обособена позиция Nч 1- ,,,Щоставка на електроинсталационЕи
материапи и прибори за автоматичен контрол"

,Щата на приключване работата на комисията: 26.06.2017 г.

ПРЕ,ЩСЕ,ЩАТЕЛ: инж. Николай Банков Коев

ЧЛЕНОВЕ: 1, Кристиан Атанасов Баджаков

2. инж. Красимира Иванова,Щимитрова


