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Относно: Извършен предварителен подбор на кандидат за участие в квалификационна систеI\Iа

с предмет: ,,.Щоставка на хранптелни продукти за нуждите на,,Брикел" EAfl" с реф. N! КС
0|120|7r.,

Правно основание: чл.22, а,т.1 т.9 от ЗОП
Квалификационната система е създадена с Решение Ns 421 от 02.05.2017г. на Изпълнителеlt

директор.
Уникален номер на поръчката в РОП: 00758-2017-0001

Обявлението е публикувано в Регистъра на Обществените поръчки на 05.05.2017г.

Вид на процедурата - квалификационна система, пореданачл.141 отЗОП.
Връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоItолите

на комисията:

На основание чл.14l, ал.11 от ЗОП и протокол от работата на комисията за llзвърпlеtl
предварителен подбор на заявлението за участие в квалификационната система:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:
Кандидатът ,rБрадърс Комерс" ООff гр. Стара Загора да бъде включен в ква_пификационнат.1

система с предмет: ,,.Щоставка на хранптелни продукти за нуждите на ,,Брикел" llAfl" с

реф. J\! КС 0|/2017 г., за следните обособени позиции:
- Обособена позиция Nч 1: ",Щоставка на мляко и млечни продукти"
- Обособена позиция Nl 2: ".Щоставка на пилешко месо,пилешки продукти и яйца"
- Обособена позиция Nq 4: ".Щоставка на риба и рибни продукти"
- Обособена позиция М 5: ",Щоставка на месо, N{есни продукти и колбаси"
- Обособена позиция Ns 6: "!оставка на консерви и други хранителни продукти
- Обособена позиция No 7: ",Щоставка на бакалски стоки, подправIш и други хранltтелtlll

продукти "

Мотиви:
Заявлението за включване на кандидата в ква:IификациоЕната система отговаря на
изискванията на възложителя за лично състояние и критерии за подбор поставени в

обявлението и документацията.

Б) Съгласно чл.l97, ал.1, т.6 от ЗОП настоящото решение подлежи на обжалване в 10-дневен
срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията - София.

В) На основание чл. 141, ал.13 от ЗОП
до 15 дни от издаването му,

ЯНИЛИН ПАВЛОВ
Изпълнителен директор

решение да се изпрати на кандtlдата в cpol(

ý,


