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протоколлъз
с резулта] ите o,i пре_fвари гелния полбор
в квали(lикац1,Iонна систеi\{а с предмет ,.,Щоставката на техllически газове",
с реф. N9 ItC 10/2017г.

на

В изпълнение на Заповед ]19 983/l2.10.20l7г.,
,,Бр[rкел" EAfl комисияr в състав:

rta закрито заседание, в Заседателната

ПРЕДСЕДАТЕJI:
. инrt. !имитър Тодоров Тодоров - Ilа.tалниtt Цех .,РМЦ"
ЧЛЕНоВЕ:
l) Кристиан Атанасов Баджаков - Юрисконсулт
2) инлt. Красиплира Иванова .Щиrлитрова - Специалист ОП
Iлзвърши следното:

Отвори и разглела допълнително представеIlите от кандидата докуп{е[IтlI

o1-II()c]l(l

съответствието му с критериите за подбор, поставени от Възложителя, във връзка с Hulпl]a]}elllllc
констатации на коN,Iисията, отразени в Протокол Л! 2 от 11 .l0.2017г. зz1 вIiл}о(Ii]ill le' lj
ttвалификационна cI,IcTeMa с предп,Iет: ,..Щоставката на технически газове", с реф, JФ КС l ()/]()l7r
,

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА;

на плика и

конста-гиране на представените дoI(yMeнr:l.t. Провеllка ,jil
съответствие с изискванията на Възлолtителя:
1,1. С писмо, изх, Nq l552 l|7.\0,2017 г.. на ,,Ме,га,пlltс" ЕА.Щ, гр. CTaplt Злгоlrrt. с
1.Iзпратен Протокол Nq 2 от 17.10.2017г. с констатациите на комисията. Писмото }I пpoToкoJlil clt
Iiзпратени на посочената от каlIдIlдата електронна поща и са получени от него на l7. l0.]0l7 l,,
Сроttът за представяне на допълнителните документи е до 5 работнлl дни от лол)/Liаllаltе lIil
протокола.
В определеният от комисията срок, кандидатът е подал в отдел ..Тъtr-lгt,lвсклl" lutttK с
входящ номер Ne 3/ ]9,10.2017 г..
Пликът е отворен от комисията. Кандида,ьт ,,Металrrк" ЕА!, гр. Стара Зirгоlrit, с
представил следните документи
- Списък по чл. 64. ал,1 т.2 от ЗоП
- .Щоказzrтелс,t,вата за извършените доставки декларирани в (ЕЕДОП) обявлеttI.Iе сrг :\( )I l
за изп,],лнен договор за обществена поръчка и копие на договор.

I.

Отваряне

:

представенлlте допълнителни
комисltята
документи
установи, tle l(ан]lлlла,l l)i
ЕАff,
ГР.
СТара Загора, отговаря на изискванията на Възлоlrtителя oTнoclio _1I]tI]]()
,,MeTa.'lrlK"
сьсIоянIlе и криlерии за лолбор,
С

II. КОМИСията предлага кандидатът ,rМеталик" EAn гр. Стара Загора да бъде Blt,lttt,l.tett tl
lсваtификациоrrната cllcTeп{a с предN,lет: ,,!оставката на техническп газове'', с реф. N,r It('

10l20l7г.

ЧЛЕНОВЕ:

1.

Кристиан Атанас

2, инлt. Красимира

