
БруlкЕrI

протоколлъз

с констатации
в квалификационна система с предмет ,,.Щоставка на хранителни продукти за нуждrlте tIa

,,Брикел" ЕАfl" с реф. J\b КС 0l/20l7r.

В изпълнение на Заповед Nч 415107 .06.2017г. комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира ,Щимова Караиванова-Кирилова -Управител на стол при ,.Брикел'' EAfl
ЧЛЕНоВЕ:

1) Кристиап Атанасов Баджаков - IОрисконсулт
2) инж, Красимира Иванова ,Щимитрова Специалист ОП

На закрито заседание, в Заседателната зала на ,,Брикел" ЕАЩ, комисията oTBopli li разглеjlа
документите ло чл. 39, ал. 2 от ППЗОП на ,,Хлебозавод Габрово" OOff гр. Габрово, Bx.Nl
З122,06,2017г,,0В:50 часа, за включване в квалификационна система с предмет ,,flocTirBKa ltit
хранителнIl продуктIr за нуждпте на ,,Брикел" ЕАЩ" с реф. NЪ КС 01/2017г. за Обособена
позиция Л! З: "!оставка на хляб".

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИlIТА:

L Комисията е установила липса, непълнота или несъответствие на инфорплацията, вклIоч1-1,I,еJ tIl()

нередовност или фактическа грешка и/ или несъответствия с изискванията към личното състояIltlе ll
критерtlите за подбор.

1 ,1 , Кандидатът не е попълнил в ЕЕ.ЩОП:
1,1.1. Част I: Инфорпrация за процедурата за възлагане на обществена поръчка - 1.1дlеtll,и(ltлttацlrяl lra

възложителя, за коя обществена поръчка се отнася и референтен номер
1 ,1 ,2, Част VI: ЗаItлючителни поJIожения - представеният ЕЕ.ЩОП не е подписан o,1 лиllаl,а llo

чл.40, a,r.1, т,l,т.2 и т.З от ППЗОП, с което не е спазено изискването на т.6. от УказанI.1;I,га зlt

попълване на ЕЕ!ОП към документацията по КС 0112017, а именно ,,ЕЕДОП се подписва от
лицата по чл.40, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ППЗОП, включително с посочване на именагаl 11 ll
какво качество по смисъла на чл.40, ал.1 от ППЗОП е положен подписът".

За констатираните нередности, кандидатът следва да представи допълнително нов ЕЕffОП, в ltotlTo

са отстранени несъответствията по т. 1.1.i, и 1.1.2.

II. Констатации на комисията във връзка с декларирани обстоятелства и документи представенп със
заявлението за уrIастие.

Кандидатъ,г е декларирал в EE!OI1, че през последните три години, счи,I,ано от датага tla

подаване на заявлението е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета Hii clicTeNltlTlt llll
обща стойност по обособена позиция N 3 : ",Щоставка на хляб" - 391 З45,97 лв.



представените документи докrвват изискуемия обем доставки по обособена лозиция Лr: j -
списък по чл.64, ал.1, т,2 от ЗоП за доставки Еа изделията, придружен с обrцо З /три/ броя
удостоверения за добро изпълнение и 3 /триl договора за доставка на хляб.

IlI. Кандидатът представя на комисията съответните документи по т. I в срок от 5 работнti днll ot.
датата на получаване на протокола.

!ата на приключване работата на комисията: Д3, оа,

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира !имова Караиванова Кирилова

ЧЛЕНОВЕ: l. Кристиан Атанасов Бадяtаков .,....IY

2. иняс. Красимира Иванова Щимитрова


