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ПРоТокоЛNsб

с констатацип
в ltва,тификационна система с предмет: ,,.Щоставка на промишлена арпlатура",

с реф. ЛЪ КС 08/2017г.

В изпълнение на Заповед Nл 986112.10.2017г. комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
СтанимирМилковХристозов Ръководителотдел,.,Щоставки"

ЧЛЕLIоВЕ:
1) Петя Петрова Хадlкиева - Юрисконсулт
2) инж. Красимира Иванова Щимитрова Специалист ОП

На закрито заседание, в Заседателната зала на ,,Брикел" ЕА.Щ, комисията oTBopll 11

разгледа док}rп,Iентите по чл, 39,ал. 2 от ППЗоП на ,,Технокомерс" оо'ц, с вх. Л!
6/1З.12.2018г,, 14:З0 часа, за включване в квалификационна система с предмет ,,.Щоставка rItt

промишлена армаryра", с реф. J\} КС 08/2017г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

Кандидатът е заявил желание за включване в квалификационната система по следIIIIтс

обособени позиции от нея:
Обособена позиция N 1 : ,,.Щоставка на арматура за вода и пара"
Обособена позиция Ns 2: ,,,Щоставка на арматура за химически вещества/запорна арматура/''.

I. Комисията констатира: кандидатът е представил всички необходими докуN{ентrl l]

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възлоlttите:t ll.

без констатирани липса, непълнота или несъответствие на инфорпrацията, вклIоrпiтелIIо

нередовност или фактическа грешка.

II. Констатации на комисията във връзка с декларирани обстоятелства и д(окуl\lен,tl1

представени със заявлението за участие.
Кшtдидатът е декларирал в ЕЕДОП, че през последните три години, считано от датата llir
подаване на заявлението е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на систепlа-tа

на обща стойносr по обособени позиции както следва:
Обособена позиция }lЪ 1: ,,,Щоставка на apNlaTypa за вода и пара" - 412 706,88 лв. без !!С.
Обособена позиция Nч2: ,,!оставка на арматура за химически вещества/запорl ta

арматура/" - 4З 703,Зб лв. без !.ЩС,

Представен е са документи, доказващи изискуемия обем доставки по обособени позиции N!1 -

списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП за доставки на изделията, прIrдружен с един бlltlii

референции по обособени позиции Ns1 .



Кандидатът не е представил доказателства за извършените доставки по обособени позtlI(lItl

N92.

На основание чll. 67 , ал. 5 от ЗОП комисията изисква от кандидата да предостави доказателстl]ll
за извършените доставки по обособени позиции Nч2. ,Щоказателствата трябва да удостове|]я вiI,г.

че доставката е извършена и да съдържа информация за предмета (когато предметът вклIоtlвil
няколко дейности, от представените доказателства трябва да е видно каква ч[lст от предNlетll с
идентичен или сходен със съответната обособева позиция от предмета на систематtt), обсNIа

(стойност на изпълнение).

lII. Кандидатът представя на комисията съответните документи по т. iI в сроl( tlг 5

работни дни от датата на получаване на протокола.

f;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Милков Христозов

ЧЛЕНОВЕ: 1 Петя Петрова Хаджиева ..

2. интt. Красимира Иванова ,ЩиN{итрова .l




