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с резултати le ol предварителllия лtlлбор

в ttвалификационна система с предмет ,,,Щоставка на Nlеталнц ItзделIlя /тр,ьбll, лIlс'l'()Ril

стопfаЕа, cTo]tfaнeни профиллI и др./ за ну)riдите на ,,БрlIкел" ЕАЩ"с реф. М КС 0З/20l7t.,

В изпълнение на Заповед N9 53 l /22.06.201 7г. комl-тсия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Симеонов Монев - РъководIlтел отдел ,,Търговскrr"
ЧЛЕНоВЕ:

1) Петя Петрова Хаджиева - Юрисконсулт
2) пнж. Красимира Иванова .Щrrмитровл - Спецrrалист ОП

На закрито заседание, в Заседателната зала на ,,Брикел" ЕА.Щ, комисията oTBopl.I ll разгJlсi(il
постъпилото зfuIвление на ,rТехпокомерс" ОО,.Щ, с Bx.Ns 5/1З.12.2017г,, 14.40 часа, за вклIоLlвilttL'

в lсвалификационна система с предмет: ,,fl,ocTaBKa на метални Ilзделия /тръбIl, Jlllc'foltll
стомана, стоманени профили и др./ за нуя(дите на ,,Брикел" ЕД!"с реф. ЛЪ КС 03/2017г,

РВЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

Каtrдидатът е заявил желание за включване в квалификационната система lIO сле.rlнl11с

обособени позиции от нея:
. обособена позиция Nч 1: ,,.Щоставка на тръби, листова

други метални изделия от нелигирана, конструкционна стомана";
о обособена позиция Nl 2: ,,,Щоставка на тръби, лиотова

други метални изделия от неръждаема стомана",
. обособена позиция NЪ 4: ,,.Щоставка на тръби използвани в парнIl Itотли 1.1 тръбоttрсl tзtt; tll

по изискванията на ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-3Р55-2001 и др.";

J. Комисията констатира: каI{дидатът е представил всичtки необходими докупlеtl,I-tl l]

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възлоlсlrтеля. бс'l
констатирани липса, непълнота или несъответствие на информацията, BKлIorlIITeJlll()

нередовност или фаIстическа грешка,
Кандидатът е декларирал в ЕЕ,.ЩОП, че през последните три голини, считано от даl,а,l а }la

подаване на заявлението е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета tla cl{cTeNla]-ll

на обща стойност по обособени позиции както следва:

стомана, cl]oмaнeнIi про(lttлlt tt

стомана, cToMaHeHIt пpcl(ltt,ttt tt

l



- За Обособена позиция NЪ l: ,,,Щоставка на тръби, листова стомана, стоманени проt]lttлIl tr

други метfu.]ни изделия от нелигирана, конструкционна с,гомана"- 345 678,00 лв. без !!С,
- За Обособена позиция Jrlч 2: ,,.Щоставка на тръби, листова стомана, стоманени проt[и;Itl tI

други метални изделия от неръждаема стомана" 315 720,00 лв. без !flC.
- За Обособена позиция Ns 4: ,,,Щоставка на тръби използвани в парни котли и тръбопрtlвtlдtl

по изискванията на ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-3Р55-2001 и др."- З9 76|,З1 лв, без lЦЛС.
С представените документи кандидатът доказва изискуемия обем доставки - списъ]( п()

чл.64, а,т.1, т.2 от ЗОП за доставки на материалите, придружен с З бр. удостоверения за доб;ltl
изпълнение, по съответните обособелIи позиции,

Il.Кандидатът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите зil llojtб(ll)
обявени от Възлоrкителя.

Ill. Комисията предлага кандидатът ,,Технокомерс" ООД, да бъде вIслIочсIt l!

квалификационната система с предмет: ,.,Щоставка на метални изделия /тръби, листова cToltaI]il.

стоманени профили и др./ за нуждите на,,Брикел" ЕА!"с реф. Ns КС 0З/2017г по обособсtttl
позиции както следва:

- Обоообена позиция No 1: ,,!оставка на тръби, листова стомана, стоманени проr|lлттtlt lr

други метa}лни изделия от нелигирана, конструкционна стомана.";
- Обособена позиция NЪ 2: ,,.Щоставка на тръби, листова сто,lана, стоI\,1анени пpo(llt:ltr tl

друглI метални изделия от неръждаема стомана":
- Обособена позиция No 4: ,.,Щоставка на тръби използвани в парни котли

l1o изискванията на ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-3Р55-2001 и др. .

,Щата на приключване работата на коп.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Симеонов Монев

ЧЛЕНОВЕ: 1. Петя Петрова Хаджиева

2. инж. Itрасиплира Иванова !иплит,
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