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Относно: извършен предварителен подбор на кандидат за участие в квали(lикационtlа clic,I,eNlil с
предмет: ,,!оставка на металнп изделия /тръбп, лпстова стомана, cToMaHeHIl профllлtl lt;l1i./
за нуждите rra ,,Брикел" ЕА!"с реф. ЛЪ КС 03/2017г.,

Правно основание: ч11.22, ал,l т,9 от ЗОП
Квалификационната система е създадена с Решение NЪ 445 от 29.05.2017г. на Изпълнителгttlя

директор на ,.Брикел" ЕА.Щ.

Уникален номер на поръчката в РОП: 00758-2017-0004
Обявлението е публикувано в Регистъра на Обществените поръчки на 01.06.20l7г.
Вид на процедурата - квалификационна система! пореданачл.141 отЗОП,
Връзка ltъм електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколlIтс
на комисията: ka - t-l;l

На основание чл.14l, ал.11 от ЗОП и протокол от работата на комисията за II,}l],L|)lll cll
предварителен подбор на заявленшето за участIIе в квалrrфикационната clIcTe]vlrl,

РВШИХ:
А) Приемам резултатите от работата на коNIисията:

Кандидагът ,,Технокомерс" ООД дu бъде включен в квалификационната систеN,lа с tll)e,,Li\lc,l :

,,Щоставка на металнIl IлзделIlя /тръбrr, листова cTo]llaнa, cToмaнeнtl профlrлII II др./ зlt
IlуждIлте rra ,,Брикел" ЕАЩ"с реф. J\i КС 03/2017г., за следните обособени позицlлLt:

- Обособена поз}IцLlя NЪ1: ,,flocTaBKa на тръби, ]tистова с-гоNIана, стоманени пpo(lllltlt tt

други метални изделия от нелигирана, конструкционна сIомана. ';

- Обособена позиция М2: ,.!оставка на тръбll, jIистова стомана, стоN,Iанени пpo(ltl';tlt tt

други vеlални l|]делия оt нерь)Itдаепlа сто\lана :

- Обособена позиция No4: ,,.Щоставка на тръби използвани в парни Itотли и тръбоtllltlво. tr t

по изискванията на ТУ 14-З-460-2009, ТУ 14-3P55-200l и др."

Мотиви:
Заявлеrtието за вклIочване на кандидата в квалификационната система отговаря на изисI(ва1IIlrI lil
на възлоя(ителя за лично състояние II критерии за подбор поставени в обявлеtIltеtt,l lt

документацията.

Б) Съгласно чл,197, ал.1, т.6 от ЗОП настоящото решение подлежи на облсалване в l()-

дневен срок от получаването му пред Копrисията за защита на конкуренцIlята - София,

В) На осrtование чл.
срок до 15 дни от
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141, zr.т.lЗ от ЗОП настояцото решеIILIе да се изпратl.i на I(ttII.1lIl,r(il lit lt
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