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УТВЪРffИЛ:

ЯНИЛИН ПАВЛО
изпълrrителен

протоколлъз

с резул tа,l и ге о l предвари,l е_гlния подбор
в квалификационна систеN,lа с предN,lет "!оставка на крепеltсни елементtt"

реф.JФ КС 0]l2017r.

В изпълнение на Заповед N9 762102.08,2017г. на закрито заседание, в Заседателнtt,га за';tlt

на ..Брикел" EAfl комисия в състав:

ПРЕ!СЕ!АТЕЛ:
Станимир Милков Христозов - Ръководител отдел .,.Щоставки"

ЧЛЕI-IоВЕ:
1) Кристиан Атанасов Баджаков - Юрисконсулт
2) иняt. Красимира Иванова !имитрова - Специа.гrист ОП

извърши следното:
Отвори и разгледа допълнително представените от кандидата ,,Крепеrкп Б,ьLrг:rlrttя

Треl"lдlrнг" ОО!, гр. BapIla документи относно съответствието lv,y с критерlrиlе зit tttljtt]rlll.
поставеIiи о,г В,ьзлоrкителя, във връзка с направените констатации lla коN,lислIята, отрtlзеllll lt

Протоtсол Nq 2 от l6.10.2017г. за включване в квалификационна система с 11редме,г: ''flocтltBttit ltil
I(репех(ни елепленти" - реф.]ф КС 07 /2017г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Отваряне на плика и констатиране на представенIiте документtt, Прове1-1ка зit

съответствие с изискванията на Възлоrrtителя.
1.1. С писмо, изх. М 1538 l16.|0.2017 г., на,,Крепежrr България ТреI:IдrIнг" OOfi, г1l.

Варяа, е изпратен Протокол Ns 2 от 16.10.2017г. с констатаIlиите на коNlисия,l,а. Пtlcbltl,ltl lt

протокола са изпратени на посоченият от кандидата rPaKc и са получени о,л него на 1 6.1 0,2()1 7 r

Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дIIи от пол),tlzlвltllс llil
протокола,

В определеният от комисията срок, кандида,гъ,г е подал в отдел ..Търгt,lвсtttt" гtлlll, с

входящ номер Ns 3/ 19,10.20l7 г.

Пликът е отворен от комисията. КаrIдлrдатът ..КрепежlI България Треl"цlпнг" O()fl, l,;l.

Варна, е представил следните документи:

Щата:



- НОв ЕЕ!ОП, в които са отстранени несъответствията в Част lV, буква В: Textttr.lcctitt
и про(lесионапrtи способности:, т. 1б).

- !оказате.,tствата за IIзвършените доставки декларирани в (ЕВflОП) - 6 /rпес,l/ (latt,l t pll
за доставка и 5 /пет / прие\{о-предавателни протоколи към тях.

С представенllте допълнителни документи комисията установи, че каrIдидатът ..Kpettc,,tttt
Българrrя ТреI:lдrlllг" OOff, гр. Варна отговаря на изискванията на Възло)ItIлтеля о,|,носII() Jllltlll()
сьсlоя}Iие и кри lерии за полбор.

lI. Комисрtята предлага кандидатът ,.Крепежrr Българllя Треl"rдинг" ОО!' гр. l}lpItir ;1tr

бъде вк.ltю.rен в ttвалификациоtlната система с предмет: "flocTaBK:r на крепеяilIII eJtcltelt,t,tt"
ЕА!" - реф.NtI КС 07120l7г.

ПРЕ!СЕ!АТВIl: СтанимирХристозов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Кристиан ATatIacoB Бадх<аков

2. интt, Красимира Иванова !имитрова

fJaTa на приключване работата "u 
nor".""ru,.ri ,.'t.'1.


