
БррlкЕ-гI

протоколJ\ъ2

с констатацип
в квмификационна система с предмет ".Щоставка на крепежни елементи" - реф.Л! КС 0712017г.

В изпълнение.на Заповед ЛЬ 162102.08.2017г. комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Станимир МилкqЬ Христозов - Ръководител отдел ,.,Щоставки"

ЧЛЕНоВЕ:
1) Кристиан Атанасов Баджаков - Юрисконсулт
2) инхt. Красимира Иванова ,Щимитрова - Специалист ОП

На закрито заседание, в Заседателната зшIа на,,Брикел" ЕА,Щ, комисията отвори и разгле]lп
документите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП на,,Крепежи България Трейдинг" ОО.Щ, гр. Bapllir. вх,
Ns 2 / 11.08.20l7г., 10:10 часа, за включване в ква:Iификационна система с предмет ''.Щоставltа ltlr

крепежни елементи" - реф.Nq КС 07 / 201 7г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

l. Комисията е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, вкJlюtl1.1,1,eJ lIlo
нередовност или фактическа грешка и/ или несъответствия с изискванията към личното състояIltlе ll
критериите за подбор.

1.Кандидатът е попълнил в ЕЕ,.ЩОП:
1.1. Част IV, буква В: Технически и лрофесионални способности:, т, 1б) През референтният пе1-1IItl.l1

е извършил следните основни доставки или услуги от посочения вид: При изготвяне на спltс,ь](il.

моля, посочете сумите, датите е посочено Предоставен списък на договорите като отделеll
документ, с което не е спазил изискванията за попълването на ЕЕДОП.

В посочената част на ЕЕ.ЩОП участникът декларира извършените доставки през съответIIIIя
период като посочи вида на доставки, датата на извършване, стойности и получатели llN,I. I(aIiTO е

посочено в предоставения образец на ЕЕЩОП.

За констатираните нередности, кандидатът следва да представи допълнително нов EE!()l I_ rз

които са отстранени несъответствията по т. 1.1

IL Констатации на комисията във връзка с декларирани обстоятелства и документи представеIllI сьс
заявлението за участие.

Кандидатът е представил списък по чл, 64, ал.1 т.2 от ЗОП, че през последните Tpl.t годltllll.
считано от датата на подаване на заJIвлението е изпълнил доставки, идентични или схолllll с
предмета на системата, с обем надвишаващ изискуемия от Възлоrкителя обем. Канд1.1датъ,г .,

представил като доказателство референции от клиенти - 5 броя, но от тях не е видно каква час,l ol
предмета е идентичен или сходен с предмета на съответната обособена позиц1lя от сисtепtаLа. tlбепltt
(стойност на изпълнение), датите на изпълнение, получателите и количеството,



На основание чл. 6'7, ал. 5 от ЗОП комисията изисква от кандидата ла предостitl}lt

доказателства за извършените доставки, декларирани в ЕЕ,ЩОП (списък по чл. 64, ал,l т.2 от ЗОll.
заедно с док,вателства за извършените доставки). flоказателствата трябва да удостоверявllI. Llc

доставката е извършена и да съдържа информация за предмета (когато предметът вI(люLIва Hrl](()Jlli(l

дейности, от представените доказателства трябва да е видно каква част от предмета е идентIлчеII llllll
сходен с предмета на системата), обема (стойност на изпълнение), датите на изIlъJlне}l11е_

получателите и количеството.

III. Калдидатът представя на комисията съответните документи по т. I и II в срок от 5 работнrr;lнrri,
от датата наiцолучаване на протокола.

ПРЕ!СЕЩАТЕЛ: Станимир Христозов

ЧЛЕНОВЕ: 1. Кристиан Атанасов Баджаков

2. и нж. Красиvира Иванова,Цимитрова


