Брл4кЕrI

ЕАд

УТВЪРДИЛ:

'IниJIин

протоколлъ2
резул]аlиlе оr предварителния полбор
в ква,тификационна система с предмет: ,,!оставката на мrrнерална водtt",
с

с реф. ЛЪ

В изпълнение на Заповед

J,,l!

КС

13/2017г.

982112,10.201'7г. коN{исия в състав:

ПРЕ!СЕfiАТЕЛ:

Красимира,Щимова Караиванова-Кирилова -Управител на стол

ЧЛЕt-lоВЕ:
1) Кристиан Атанасов Баджаков - IОрисконсулт
2) инlrс. Красимира Иванова flимитрова - Специалист ОП
извърIци следното:
Отвори и разгледа допълнително представените от кандидата ,rБулконтракт-2003" ЕООЛ,
гр.София

документи

относно

съответствието

му

с

критериите

за

полбор!

поставеIIII

(),г

Възложителя, във връзка с направените констатации на комисията, отразени в Протоксlл Nl l or
12.10,20l7г. за вклIочване в квалификационна система с предмет: ,,.Щоставката на ]чIинералIIll B(lJil",
с реф. JФ КС 13/2017г. по обособени позиции както следва:

-

Обособена позиция Nq l (ОП Nc1): ",Щоставка на натурална минерална вода"
Обособена позиция No2 (ОП No2): ".Щоставка на натурална минерална вода с Htlcкa
минерализация"

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I.

Отваряне

на плика

и

констатиране

на

представените документи, Проверка за

съответствие с изискванията на Възлоrrtителя.
1.1. С писмо, изх. Ns 1519/12.10.2017 г., на ,,Булконтракт-2003" ЕОО{, гр. Софlrя. е
изпратен Протокол J\b 1 от 12.10.2017г. с констатациите на комисията, Писмото и пl]отокол|1 cil
изпратени на посочената от кандидата електронна поща и са получени от него на 12.10.20l7 г
Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от полуаIаваIlе Illl
протокола.
В определеният от комисията срок, кандидатът е подал в отдел ,,Търговски" плик с B\oJ(rtItt
номер No 211,9.10.20|'7 r.

Плl,tкът е отворен от ко\{I.1сията. Кандидатът ,,Булкоrrтракт-200З" ЕООД, гр. Co(ltlп, с
представил следните доку\lеlIти
1.Попълнен ЕЕДОП, подписан от лицата по чл.40, ап.1, т.1, т.2 и т,З от ППЗОП, с което е спilзсll()
изискването на т.6, от Указанията за попълване на ЕЕ!ОП към документацията по КС 1З/20 1 7.
:

2.,Щоказателствата за извършените доставки декларирани в
с предмет- доставка на NIинерална вода.

(ЕЕЩОП) копие от

изпълIIеFI догоt]оl-)

С представените допълнителни документи и след извършена вътреII]на проверка коI\{исlIлlа
установи, че кандидатът ,,Булконтракт-2003" ЕООД, гр. София отговаря Ila изискl]а}Illrп'а ltlt
Възложителя относно лично състояние и критерии за подбор.

lI. Комисията предлага кандидатът ,,БулкоIrтракт-200З" ЕООД, гр. Софпя да бъде вкл](rtlеlI

li

r

ri i

квалификационната система с предмет: ,.,Щоставката на минерална вода", с реф. Nч
обособени позLlции, както следва:

-

-

КС

l 3/201 7 r,,

Обособена позиция Nq 1 (ОП No1): ".Щоставка Еа }lатурална минерална вода"
Обособена позиция М 2 (ОП No2): "!оставка на натурална минерална вода с ниска
минерализация"

.Щата на приключване работата на комисията:

кI\.tл

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира !имова Караиванова-Кирилова

ЧЛЕНОВЕ:

1.

Кристиан Атанасов Баджаков ......

. .

2. инж, Красимира Иванова ,Щимитрова

!:
,

2011 г.

