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протокол

Np 02ll2002l20l7

с констатациите относно съответствието с изискванията към личното състояние и критериите
за подбор, поставени от възложителя по поръчка с реф, JФ |20021201'l г.

На закрито заседание в Заседателната зала на ,,Брикел" ЕА,Щ, комисия назначена със Заповед
Nр7З2l24.07 .2017 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Сименов Монев - р-л отдел ,,Търговски"

ЧЛЕНОВЕ: 1. Антон Иванов Тунев - зам. началник цех ,,Строителство и изолации"
2. Кристиян Атанасов Баджаков - юрисконсулт

разгледа документите по чл. 39, ал.3 от ППЗОП на участниците по Обособена позиция N! 1:

"!оставка на перлитни материали" и Обособена позиция Ne 3: ".Щоставка на огнеупорни материапи"
в обявената обществена поръчка с предмет: ,,flоставка на строителни и изолационнп }lатерI{алll
за рехабилитация на котлоагрегат Лit 1 па,,Брикел" EAfl по три обособени позицпlt" - реф.Лi
12002l20l'7t, и извърши подбор на участниците.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. По обособеца позиция Nэl: "!оставка на перлитни материали"

1. Участници представили всички необходими документи в съответствие с критериите за
подбор на възложителя, без констатирани липса на документи и/или несъответствия и/или
други нередовности, включително фактическа грешка:

1.1.,,Рефран"ЕООЩ гр. София - вх.J\Ъ 1/21,07.2017г.

2. Участници, за които комисията е установила липса, Еепълнота или несъответствие на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка и/или несъответствия с
изискванията към личЕото състояние и критериите за подбор: Няма такива участницп

3. Участникът ,,Рефран"ЕООfl, гр. София отговаря на обявените от Възложителя изисквания и

предложението му за изпълнения на поръчката се допуска до разглеждане от комисията.

II. По обособена позиция Nэ 3: ",Щоставка на огнеупорни материали"

l. Участници представили всички необходими документи в съответствие с критериите за
подбор на възложителя, без коястатирани липса на документи и/или несъответствия и/или
други нередовности, включително фактическа грешка:

1



1.2.,,Рефрап"ЕОО! гр. София - вх.ЛЪ 1/21.07.2017г.

2, Участници, за които комисията е установила липса, непълнота или несъответствие наинформацията, включително нередовност или фактическа грешка и/или весъответствия сизискванията към личното състояние и критериите за подбор: Няма такива участници
3. Участникът ,,Рефран"ЕОО!, гр. София отговаря на обявените от Възложителя изисквания и
предложението му за изпълнения на поръчката се допуска до разглеждане от комисията.

Комисия:

Председател:

иван Монев

Членове:

1 . Антон Тунев

2. Кристиан Бадяtаков
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