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Относно: Извършен предварителен подбор на кандидаТ за участие в квалифIiкаtцtrоItlllt ctlc tC.\lll (

предмет: "flocTaBKa на ]rrасла It гресп" - реф.J\i КС 09/2017г.

Правно ocHoBalrtle: ч.tt,22, zr.T.1 т,9 от ЗОП
Квалификациоl IHaTa систеN,Iа е създадена с Решеrrrtе Nq 505 от l6.06.2017г. tta ИзttьлtltI,гс,lltttllt

длIректор на ,.Брикеrr" ЕА.Щ.

Уlrикалеlt HoN{ep на поръчката в РОП: 0075В-2017-0009
обявлението е публикувано в Регистъра на Обrцествените поръчк}I на 19.06.20l7г.
Вид на процедурата - квалификационна система, по реда на чл.141 от ЗоП,
връзка към електронната trреписка в профила на купувача, където са публикувани пl]о'|'окOлll lc tlll

l(оI\,IисияТа:

i-цтеsi-rеt'-ks-09-20 l 7

На осrrование чл.141, ал.1l от ЗоП и протокоJI от работата на комисl]ята За lI']B1,1llllt]lL

прелварLIтеJIеп подбор на заявлението за участIlе в квалификацион ната систеN,Iil

РЕШИХ:

А) Приемам резултатите от работата на комисията:

Itаtrдидатът ,.1tо Нйк"- ООД дu не бъде вItлючен в квалификацлtонната систеN,Iil с lll)e-lлI[,l

''f{ocTaBKa на Nlасла и греси" - реф.N! I(C 09/201 7г.

Мотивtr:
комисията е установила липса, непълнота или несъответствие на инфорпrацltята, Bl(Jlloltlll'cJ lll( )

Llередовност или фактическа грешка и/ ил}I несъответствия с изискванията къNl JlИtIНОТо СъС'l'()JIllltt'

1.I критерliите за подбор.
Кандtлдатът не е попълнил в ЕЕ!ОП:
1.1,1, Част II, т. д: Инфорплаrrия за икономическия оператор, обособените позициrI. з.1 li()tll(|

кандидатства,
1.1.2. ЧасТ II, т. Г: ИнфоРмация за подизпъJIнитеЛи. .lийтО капацитеТ иконоNlлttlескltЯ'l'ОПСl]i]l()|)

ще използва
1.1.3, ЧастIII, т. Б: основания, свързани с плащането на данъци и социално осIiгурI ll,елнll I]ll(lctill

1.1.4. част IV, т. В, 1б Техническлt и професионални сttособности, канд}Iдатът не е пt)сtlt||IJl illll,||

години (определени в обявлеНието и докумеЕIтацI tята за обществеttаТа поръчкаr). llpc't l(()lll,)

икономическият оператор е извършиJI доставк]( идентични или сходIIIi с ]Il)e]lNlctil llil

обособените позIlции.
1.1.5. Част VI: ЗаклIочителни положеtIия не е посоч(но име IIа подписалия l1Еl]()ГI lI l} ]iill!l]()

качество По сп,IисЪЛа на чл.40, ал. l от ППЗоП е п(]ложен подписът
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Кандидатът не е представил доказателства за извършените доставки.

С писмо, изх. }Ъ 1211/ 08.08.2017г на,,Ко Ниrс" ОО!, е изпратен Протокол ЛЬ l с KoHcTirтatlllIl le llil
комисията. Писмото и протокола са изпратени по имейл и са полученлt от Кандrtдаr.t ttlr

08.08.2017г. Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работнtt ./lllll ()l

полуqаване на протокола.

В определения от комIjсията срок Кандидатът не е представил в Отдел ,.Търговскtл", .l(oкy\IelllIl lil
отстраняване на ко}IстатираIIите несъответствия.

Б) Съгласно чл.197, ал.1, т.6 от ЗОП настоящото решение подлежи lIa обжалваttе в ]()-

дневен срок от поJIучаването му пред Комисията за защита на конкуренцията - София.

В) На основание чл. I41, ал.13 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на к.lllдltда l,a

срок до 15 дни от издаването му.
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ЯНИЛИН ПАВЛО
изпълнltтелен


