
Бр14кЕ.гI

протоколм2

с реф. N9 КС

ПРЕ.ЩСЕ,.ЩАТЕЛ:
инж. !имитър Тодоров Тодоров - Началник цех ,.PMl_{"

ЧЛЕНоВЕ:
1) Кристиан Атанасов Баджаков - Юрисконсулт
2) инж. Красимира Иванова !имитрова - Специалист ОП

На закрито заседание, в Заседателната зала на,,Брикел" ЕА.Щ, комисията oTBopIl и l]zlзгJlеjtil
документите по чл.39,а,r.2 от ППЗОП на,,СОЛ България" ЕАfi гр. София, вх.]'ф 2/27.07.20l7г,.
10:l5 часа, за включване в квалификационна система с предмет ,,.Щоставката на TexнIltlecttll
газове", с реф. М КС 10/2017г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

l. Комисията констатира: кандидатът е представил всички необходими документи в съответствllе с

изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възложителя, без KoHcTaTrIpatltl
липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или факr,t.t.lесttа
грешка,

II. Констатации Еа комисията във връзка с декларирани обстоятелства и документll пpel1cTaBel]tI

заявлението за участие.
Кандидатът е декларирал в ЕЕ.ЩОП, че през последните три години, считано o,1, д(а,га,l il llil

подаване на заявлението е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на систеNlltlа llil
обща стойност l l67 750 лв.

Кандидатът е представил списък по чл. 64, ал.l т.2 от ЗОП, че през последните TpIl годllllll.
считано от датата на подаване на зfuIвлението е изпълнил доставки, идентични или cxo]l]lll с

предмета на системата, с обем изискуем от Възложителя. Кандидатьт не е представил доказа,геJIс,l l]a

за извършените доставки.

На основание чл. 6'7, ап. 5 от ЗОП комисията изисква от кандидата да предос,],il|]ll

докrвателства за извършените доставки, декларирани в ЕЕ!ОП и в списъка по чл. 64, ал,1 r'.] tll
ЗОП. [оказателствата трябва да удостоверяват, че доставката е извършена и да съдъl];кат

информация за предмета (когато предметът включва няколко дейности, от представеI l I1,1e

доказателства трябва да е видно каква част от предмета е идентичен или сходен с предN,Iета lla
системата), обема (стойност на изпълнение), датите на изпълнение, получателите и количеството,

с констатации
в ква:Iификационна система с предмет: ,rffocTaBKaTa нд технически газове",

l0/201'7r.



III. Кандидатът представя на комисията съответните документи по т. II в срок от 5 работни дtltt ol
датата на получаване на протокола.

{ата на приключване работата nu noruar"ru, .(, .
{ 2017 r.


