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1,1нtlсно: IJ,]върIхен преJварителен по.лбор tta каIlллllаl,за ),часtие в KBalttr(lt.lKlttlttoHHil ctlcle\la с

Ilpe;]\1eT: ,,.Щостirвка на }rеталнIl llзделllя /тръбп, лllстоваl cTo}Iillta, cToNI,1IleIllI пpotPlt.llt lt;l;r./
la H},rqlllтe Hir ,,Брllксл" EA:l"c реф. J\l КС 0З/20l7г.,

I1;laBtto оснtlвание: чл.22. а,п.1 т.9 от ЗОII
Ква.пиdlтlкациолIllатil систеNlа е създадена с Решенlrе N 445 от 29.05.2017г. на Изпълнttте,,tltttя

JllpeK,I ol] на ..Бриttе.п'' EAfl.
Уirllкалеtt ltoNlep на Ilоръчка,га в РОП: 00758-2017-0004

обяв,ltен1,1ето е публлtкуваtlо в Регистъра на обществените поръчкtl на 01.06.20l7г.
Вrlд на процеду,рата - кваlrlit!икацliоннzl систеN{а. по pejia на ч'l1,141 оr,ЗОП.
Вllъзка ttъпI e"цeкTpoltllaTa препltска в про(lила на купувача. където са пчб,пrткl,ванlr протоко_:llllс

IJa Iiоп{исията: htto://WWW, Ьrikеl-Ьq,com/bo/aboUEuS/bUyer-profile/q ualification-SyStemS/lý_Ldqgtav]ia t].1

metalni-izdeliva-trabi-liStova-Stomana-Stomaneni-Orofili-i-dr-za-nuzhd itе-па-Ьгikеl-еаd-геf-kS-03-20 ] 7-9

На ocHoBaHrte чл.1.11. а,п.l1 от Зоll и протокол от работа,га на ко\ItlсIlя,|,а зlt lIll]Ll)IlIell
прсдвrlрllтеJIен поltбор на заяIrJIенIIето за ytIacTlle в ква"rrrфrrrtацllоIIII1lта cIrcTc}Iil:

l'ЕШИХ:

А) l1риеrrаьl рез}lI,[аIи-ге от рабо,t,а,tа на коN.,исията:
Кан.]t,lдатът ,,McTir"r Груп Елпт 2006" ЕооД гр. София.ilа б,ьjlе вкJIIочен в KBa,rt ll (lll KaItIl()}l IIll la
cIlcl,eilla с пред\,lет: ,,flocтirBKa на Ntета"цнlt Itfде.пIlя /трьбll, "IllcToBa cToilt:lHil! cI,0ltlillIclIll
профп"rll п др./ за IIу?кдIIте на ,,Брlrке.п" EAfl"c реф. ЛЪ КС 03/20l7г., за сJедIIIIте ()a]()собсlllI

I1озlI цll и:

- Обособена позIiцItя N!1: -.ffос,гавка на тръби. "цистова стоN,lана, c,I,oNtall leIltl Irllil(ttl:tll
.]р},гl] \Iет&,lни изделия от нелигирана. конструкциоIлна cToI\Iatla. ;

- Обособена позиция N2: ..!оставка tla тръби. -цистова cToN{iIHa. cToNtaIIeIIII пpil(ltt,,tlt

др!,гlл \Iета"лIlи изделl{я от llеръждаеNlа стоплана";
- Обособена позицIля Ne4: ."!оставка Ita тръби lIзползваtIи в пllрtlи ко,гJlt lt трr,бrrп pillltl.,1l t

по изискванията на ТУ l4-j-460-2009, ТУ 14-ЗР55-200l и.rр."

ll

ll

Мотивl.t:
Заявленrtето за BKJK]rIBaHe на кандидата
lIa възлоjliителя зil личIIо състояIIие
;lоку\lеrггаtlияl,а.

в квали(lltкационIIllта систеNtа отговаря lIil tlзlIcKllalllt, lil
tl критериri за подбор пOставеllll в ()tlяв,lUllIlсI(, ]I

Б) Съг;rасно чл.197, a,T.1. т.6 о,r ЗОП нас,I,ояlцото решение llодjlе]кrl на об;ttlt:IBlttte в l(),
jlнeBeH срок от IIолучаването п{у пl]ед Комисията за защита IIа коIlкуреIlцията - Со(rirя.

В) На octIoBaIllre чл. 141. шt.lЗ о,r ЗОП нас,t,ояtl(о,.о решение да се и,]пра,гIi Hil KllI1:ц1.111,1ll l]

янилин пАвлýt},

срок lo 15 /tHLl о,], l]здаването \Iy.

Изrlъ",lнrl,гелен


