
БррIкЕII
PE,TTTE,I{I,IE
м.. 0f 1.0ёг

относпо: извършен предварителеЕ подбор на каЕдидат За )п{астие в ква;rификационна система с
предмет: ,focTaBKa на метаJIЕи издеппя /тръбп, листова стомаЕа, стомапепи профили п др./
за н}тtдите на ,,Брикел'' ЕА,Щ'rс реф. ЛЪ КС 03/2017г.,

Правно основаrrие,. чл.22, ал.1 т.9 от ЗОП
Квалификациоппата система е създадена с Решение JllЪ 445 от 29.05.20|7г. на I,Ъпълпителеп
директор.
Уника:rен номер на поръчката в РОП: 00758-2017-0004
обявлението е публикуваяо в Регистьра на обществените поръчки на 01.0 6.2О1'1r,
Вид на процедурата - квалификациоЕна системц по реда на чл. 141 от ЗоП.
връзка към елекц)оЕната преписка в профила на к)aпувача, където са публикувшrи протокоJIите
на комисията:

На основание чл.141, a:r.11 от ЗоП и протокол от работата на комисията за извършен
предварителен подбор на заявлението за Jластие в квалификационната система:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

кандидатьт ,rтритоп" Оо.щ гр. Сливеп да бъде вкJIючец в ква.rrификационната система с
предмет: ,rflocTaBKa па метаJIпи изделия /тръби, листова стомана, стоманени профили и др./
за Еуя(дите нд ,,Брикел" ЕАfl"с реф. М КС 03/2017г., за следните обособени позиции..
- обособена позиция No 1: ,,.Щоставка па тръби, листова стомана, стоманени профиш и други
метаJIни изделия от нелигирzrна, констр}кционна стомана.'';
- обособена позиция ЛЪ 2: ,,Щоставка на тръби, листова стомана, стомiшlени
метални изделия от неръждаема стомана'';

профили и други

- обособена позиция Nч 3: ,,,Щоставка Еа метiIлIlи изделия от износоустойчива, тtsърдосплчlвЕа
стомана";
- За обособена позицIrI J\Ъ 4: ,,Щоставка на тръби използвани в парни котJIи и тръбопроводи по
изискванията наТУ 14-З-460-2009, ТУ 14-3Р55-2001 и др.''

Мотиви:
заявлението за включване на кандидата в кваlпrфикационната система отговаря на изискванията
на възложитеJUI за лично състояние и критерии за подбор поставени в обявлението и
документацията.

Б) Съгласно чл.|97, a:1.1, т.6 от ЗоП настоящото решение подлежи на обжмване в 10-
дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конк}ренцията - София.

В) На основание чл. 141, а,r.lЗ от ЗОП настоящото решение да се изпрати на кандидата в
срок до 15 д{и от издаването му.
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