
ш Бр14кЕ.гI ЕАд

протоколЛЪ2
с констатации

в квалификационна спстема с предмет ".щоставка на електроматериали зд }tуждlIте lIil

,,Брикел" ЕАД" - реф.J\Ъ КС 05/2017г.

В изпълненrrе на Заповед J\} 5З2122.06.2017г. комисия в състав:

ПРЕ[СЕЩАТЕJI: инп(. llиколай БанковКоев - н-к цех ,,Електрически"
ЧЛЕLIоВЕ:

1) Петя Петрова Хаджиева - Юрисконсулт
2) инх<. Красимrира Иванова Щимитрова - специалист ОП, отдел ,.Търl овски"

Llа закритО заседание, в Заседателната заJ]а на ,,Брикел" EAf{, rtомисията oTBoIlIl Il

разгледа документите по чл.З9, ал,2 от ппзоП на ,,Филкаб"д[, гр. ПловлlIв. Bx,,Nl

2117 ,О7 .201'7г., 09:50 часа, за вклIочване в ltвалификационна система с предме,г ",Щосr,авlсit tta

електроN{атериаJIи за ну)кдите на,,Брикел" ЕА,Щ" - реф.Nо КС 05/2017г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I(андидатът е заяв}Iл желание за включване в квалификационната система с пред\Iст
'.!оставка на електроматериали за нуждите на ,.Брикел" Едд" - реф.М КС 05/2017г. lro

сJIедните обособени позиции:
. обособена позI]ция Nч1 ,,,Щоставка на електроинсталационни материали и прttбlrlrlt зlt

автоматичен контрол"
. обособена позиция J\! 3: ,..Щоставка на електроизолационни материапи"

I. Комисията констатира: кандидатът е представил всички необхоI(I,IN{и докуNlе[1,1,1l ll

съответствие с изискванията към личното оъстояние и критериите за подбор на Въз,qо,,rtllтс, tя. бе r

констатирани липса, непълнота или несъответствие на информацията! вклtочl I,1e'llLl о

нередовIlост или фактическа грешка.

IL Констатации на ко]\4l]сията във връзка с декларирани обстоятелства I,t /IOli)/NIeI11Il

представени със заявJlението за участие,

Кандидатът е декларирал в ЕЕ!ОП, че през последните три години, ctlиTallo о1, l]aTaTa lla

подаване на заявлението е изпълнил доставки, идентичl]и или сходни с предмета на всяка e]llla

позиция за която I(андидатства, с обем надвишаващ изискуемия от ВъзложIrтеля сlбеrt.

Кандидатът IIe е представил доказателства за извършените доставки.

На основание чл, 67, ал' 5 от ЗоП комисията изисква от кандидата Да преllостаl]ll

доказателства за извършените доставки, декларирани в ЕЕ!ОП и списъка по чл, 64, ал.l т.2 ot

ЗОП. !оказателствата трябва да ),достоверява1. че доставката е извършена и да с,I)дl,р)Iiа

информация за предмета (когато предметът включва няколко дейности, от предс,гlll]енll Ic



докtlзателства трябва да е видно каква част от предмета е идентичен или cxol{eн С ПРеДNIеТi,r IIll .
съответната обособена позиция от системата), обема (стойност на изпълненl.tе), датtrте tllt

I,Iзпълнение, получателите и количеството.

III. Кандидатът представя на комисията съответните документи по т. II в сроtt от _5

работни дни от датата на получаване на протокола.

!ата па приключване работата на комисията2З.10,2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инrк. Николай Банков Коев

ЧЛЕНОВЕ: l , Петя Петрова, Хадlкиева

2. интс. Красимира Иванова !имитрова


