
Брр1 кЕгI

протоколлЪ4
с резултатите от предварителния подбор

в квалификационна система с предмет: ,,!оставка на промишлена арматура",
с реф, JФ КС 08/2017г.

В изпълнение на Заповед М 986/12.10.2017г. комисия в състав:

ПРЕ!СЕ.ЩАТЕЛ:
Станимир Милков Христозов - Ръководител отдел ,.flоставки"

ЧЛЕНоВЕ:
1) Петя Петрова Хаджиева - Юрисконсулт
2) инж. Красимира Иванова ,Щимитрова Специалист ОП

извърши следното:
Отвори и рrвгледа допълнително представените от кандидата ,rПрострпrlпr TexrrrlK"

ОО.Щ, гр. София документи относно съответствието му с критериите за подбор, поставенп о,г

Възложителя, във връзка с направените констатации на комисията, отразени в Протокол Nl З от
31.10.2017г. за включване в квалификационна система с предмет: ,,.Щоставка на промliшле}Iа
арматура", с реф. JФ КС 08/2017г. . по обособени позиции както следва:

о обособена позиция Nq 1 - ,,,Щоставка на арматура за вода и пара"
о обособена позиция М 2 - ,,.щоставка на арматура за химически вещества /запорна

арматура/"

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Отваряне на плика и констатиране на представените документи, Проверка зll
съответствие с изискванията на Възложителя.

1.1. С писмо, изх. Ns 1627 lЗ1.|0.2017 г., на,,Прострийм Техник" OOfi, гр. Софпя, е

изпратен Протокол М 3 от 31.10.2017г. с констатациите на комисията. Писмото и протоI(олаl са

изпратени на посочената от кандидата електронна поща и са получени от него на З 1 .10,20l 7 t ,

Срокът за представяне на допълнителните документи е до 5 работни дни от получаваItе llil
протокола.

В определеният от комисията срок, кандидатът е подirл в отдел ,,Търговски" плLttt с
входящ номер Nч 41 02,11.2017 г.,

1,



Пликът е отворен от комисията. Кандидатът ,,Прострийм Техник" OOfl, гр. СофIrя, е

представил следните документи:
- Списък по чл. 64, ал.1 т.2 от ЗоП
- !оказателствата за извършените

удостоверение за добро изпълнение.

С представените допълнителни
Прострийм Техник" ОО[, гр. Софпя
лично състояние и критерии за подбор.

доставки декларирани в (ЕЕ,ЩОП) - референrtия lr

документи комисията установи, че каllдиitа]"ll l

отговаря на изискванията на Възложителя oTtIocIIo

II. Комисията предлага кандидатът Прострийм Техник" ОО!, гр. София да бъде
включен в квалификационната система с предмет: ,,.Щоставка на промишлена apMaTypir", с

реф. J\Ъ КС 08/2017г. по обособени позиции както следва:
. обособена позиция No 1 - ,,!оставка на арматура за вода и пара"
. обособена позиция No 2 - ,..Щоставка на арматура за химически вещества /запсl1-1на

, арматура/"

flaTa на приключване работата на комисията: /. .1
i

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Милков Христозов

ЧЛЕНоВЕ:

l ) Петя Петрова Хаджиева

2) инж. Красимира Иванова


