
Брр1 кЕ-гI

протоколлъз

с констатации
в квалификационна система с предмет: ,,Щоставка на промишлена арматура",

с реф. Лb КС 08/2017г,

В изпълнение на Заповед J'(q98 бl12.10.20|'7г. комисия в състав:

ПРЕЩСЕЩАТЕЛ:
Станимир МЙлков Христозов - Ръководител отдел ,,,Щоставки"

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

На закрито заседание, в Заседателната за,.Iа на ,,Брикел" ЕА!, комисията oTBopIt 11

разгледа документите по чл, 39,а,т. 2 от ППЗОП на ,,Прострийм Технпк" ОО.Щ, гр. СофIlя, вх.
Ns З120,07.2017г., l0:15 часа, за включване в ква,чификационна система с предмет ,,.Щоставка lt:r

промишлена арматура", с реф. Nэ КС 08/2017г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

Кандидатът е заrIвил желание за включване в квалификационната система по следIIи-ге

обособени позиции:
- Обособена позиция Ns 1 : ,,,Щоставка на арматура за вода и пара"
- Обособена позиция Nэ 2: ,,.Щоставка на арматура за химически вещества/запорна арматура/",

I. Комисията констатира: кандидатът е представил всички необходими докуNIентll в

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възлоlttttтсляt.
без констатирани липса, непълнота или несъответствие на информацията, вклюLllll,е,гltlо
нередовност или фактическа грешка.

II. Констатации на комисията във връзка с декларирани обстоятелства и докуNIеIiтll
представени със заявлението за участие.

Кандидатът е декларирал в ЕЕ!ОП, че през последните три години! считано от датата на

подаване на заrIвлението е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на систепIalтil
на обща стойност 40 460,00 лв. по следните обособени позиции:
- Обособена позиция No 1 ,,,Щоставка на арматура за вода и пара",
- Обособена позиция Ns 2 -,,,Щоставка на арматура за химически вещества./запорна арматура/".

Кандидатът не е представил списък по чл. 64, ал.1 т.2 от ЗОП, че през последните TpIi

години, считано от датата на подаване на заявлението е изIIълнил доставки, идентичнll ttjll]

сходни с предмета на системата! с обем изискуем от Възложителя и доказателства зlt

извършените доставки.



На основание чл. 67, ал.5 от ЗОП комисията изисква от кандидата да предоставll
доказателства за извършените доставки) декларирани в ЕЕ,ЩОП и списък по чл. 64, ал,l т.2 от
ЗОП. !оказателствата трябва да удостоверяват, че доставката е извършена и да съдър}ка
информачия за предмета (когато предметът включва няколко дейности, от представениlе
доказателства трябва да е видно каква част от предмета е идентичен или сходен със съответl]атi1
обособена позиция от предмета на системата), обема (стойност на изпълнение), датlrте lla
изпълнение, получателите и количеството.

III. Кандидатът представя на комисията съответните документи по т. II в срок ttl 5

работни дни от датата на получаване на протокола.

., I

.Щата на приключване работата на комисията: ,11.....{.0:.... ZOrZ ,.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Милков Христозов

ЧЛЕНоВЕ:

l ) Петя Петрова Хаджиева

2) инж. Красимира Иванова


