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с реф. Nэ

В изпълнение на Заповед

КС 08/2017г.
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промишлена арматура'',

комисия в състztв:

ПРЕЩСЕЩАТЕЛ:
Станимир Милков Хриотозов - Ръководител отдел ,,!оставки''

ЧЛЕНоВЕ:

Хаджиева - Юрисконсулт
2) инж. Красимира Иванова !имитрова - Специа,-rист ОП
1) Петя Петрова

извърши следното:

Отвори и разгледа допълнително представените от кандидата ,,Технокомерс'' ОО!
документи относно съответствието му с критериите за подбор, поставени от Възложителя, във
връзка с направените констатации на комисиятq отразени в Протокол Nq б от 13.02.2018г. за
включване в квалификационна система с предмет: ,,!оставка на промишлена арматура", с
реф.
Ns КС 08/2017г. по обособени позиции както следва:
обособена позиция NЪ 1 - ,,,Щоставка на арматура за вода и пара''
обособена позиция J\e 2 - ,,.Щоставка на арматура за химически вещества /запорна

о
о

арматура./"

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИlIТА:

I. Отваряне на плика и констатиране на представеIIите документи. Проверка

за
съответствие с изискванията на Възложителя.
1.1. С писмо, изх. NЪ 214 11з.02.2018 г., на ,,Технокомерс" ОО!, гр. Стара Загора, е
изпратен Протокол Jф б от 12.02.2018г. с констатациите на комисията. Писмото
nporon oru au
" 13.02.2018 г.
изпратени на tlосочената от кандидата електроЕна поща и са получени от него на
срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на
протокола.
в определеният от комисията срок, калдидатът е подал в отдел ,,Търговски" плик с
входящ номер }{Ъ 1116,02,2018 г.
Пликът е отворен от комисията. Кандидатът ,,Технокомерс'' ОО!, гр, Стара Загора, е
представил следните документи:

-

,Щоказателствата за извършените доставки по обособени позиции J\Ъ 2 - ,focTaBKa на
арматура за химически вещества /запорна арматура,/" I lедин/ брой удостовеление за
добро изпълнение.

с представените допълнителни документи комисията установи, че канлидатът
,,Технокомерс" ОО,Ц отговаря на изисквzlнията на Възlrожитепя отЕосно лично състояние и
критерии за подбор.
II. Комисията предлага кандидатъТ ,,Технокомерс" ОО!, гр. Стара Загора да бъде
включеЕ в квалификационната система с предмет: ,,,Щоставка на промишлена арматура'', с
реф.
J\Ъ КС 08/2017г. по обособени позиции както следва:
Обособена позиция Nч 1 - ,,!оставка ва армат}ра за вода и пара''
обособена позициЯ ЛЪ 2 - ,,!оставка на арматУра за химически вещества /запорна

о
о

арматура./"

ПРЕДСВДАТЕЛ: Станимир Милков Христозов ..\..
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Хаджиева

2) инж. Красимира Иванова

