БррlкЕ.гI
ПРОТОКОЛNЪ1
с констатацIlи
в квалификационна система с предмет: ,r.Щоставка на
с реф. Ne КС 08/2017г.

В l.rзпълнение на Заповед Ns 986/ l2.10.20l7г. комисия

промишлена арпrатура",

в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станип,tир Милков Христозов - Ръководител отдел ,,!оставки''
ЧЛЕНоВЕ:
1

.

2,

Петя Петрова Хадrкиева - Юрисконсулт

иняt. Красимира Иванова

!имитрова

СпецIrалист ОП

На закрито заседание, Ё Заседателната запа на ,,Брикел" ЕА.Щ, коплисията oTвoptl Il
разгледа документите по чл. 39,ал. 2 от ППЗОП на ,,Енерган -95" ООД, гр. Софlrя, вх. Лl
.2017г., 13:00 часа, за включване в квалификационна система с предмет ,,.Щоставкil
промишлена арматура", с реф. J\Ъ КС 08/2017г.
1,107

.07

Il:t

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:
Кандидатът е заявил желание за включване в квалификационната систеп,lа по cJIeJl}lIlle
обособени позиции от нея:
- Обособена позиция J\Ъ 1 : ,.,Щоставка на арматура за вода и пара"
- Обособена позиция J\b 2: ,,,Щоставка на арматура за химически вещества/запорtrа арма,гуllаr/".

I. Комисията констатира: кандидатът е представил вси.tки необходимl| докуNlеllтll tt
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Въз'tlоrtill't'е,;trl.
на информацията, вклIочli,I'е]'l }I()
без констатирани липса, непълнота или несъответствие
нередовност или фактическа грешка.
II. Констатации на комисията във връзка с декларирани обстоятелства и

доl(уN,Iен]-ll

представени със заявлението за участие.
Кандидатът е декларирал в ЕЕ[ОП, че през последните три години, саIитано от датат.l lla
подаване на заявлението е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на cllcTe\,Ia1'|l
на обща стойност 22З З4З лв. по обособени позиции:
- Обособена позиция Ns l -,,.Щоставка на арматура за вода и пара".
- Обособена позиция Nч 2 -,.,Щоставка на арматура за химически вещества/запорна арматура/".

Кандидатът е представил 3 бр. референчии за доказване на изискуемия от Възлоrкlл't,е:tя
обем доставки.

Кандидатът не е представил списък по чл. 64, ыt.l т.2 от ЗОП, че през последнtIте 1,|)ll
години, считано от датата на подаване на заявлението е изпълнил доставки! идентIlttнl.i l]лll
сходни с предмета на системата, с обем изискуем от Възложителя.
В списъка по чл. 64, ал.1 т.2 от ЗОП кандидатът следва да направи разгранIitIеIl I]e Ita
декларираните доставки в ЕЕ,.ЩОП, като посочи за коя обособена позиция се отнасят,
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията изисква от кандидата да предоставrI cпllcbl(
по чл. 64, ал.1 т.2 от ЗОП, че през последните три години, считано от датата на подtlваIIе lla
заявлението е изпълнил доставки! идентични
изискуем от Възлоrrtителя,

или сходни с предмета на систеI ата, с [)l;r'\l

III. Кандидатът jlредставя на комисията съответните документи по т. II в cl)ott o,1
работни дни от датата на получаване на протокола.

,Щата на

приключване работата на

комисията:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Милков Христозов
ЧЛЕЕIоВЕ:
1.

Петя Петрова Хаджиева

2. инлt. Красипtира Иванова

,...t.Q.....
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