
БруlкЕ.гI

протоколJ\ъ1

с констатации
в квfuIификационна система с предмет: ,,fiocTaBKaTa на технпчески газове", с реф. Л} КС

10/2017г.

ПРЕ.ЩСЕ,ЩАТЕЛ:
инж. !имитър Тодоров Тодоров - Началник L{ex ,.PML{"

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

На закрито заседание, в Заседателната зала на,,Брикел" ЕА,Щ, комисията отвори I,I ра,]гllе. til

документите по чл. 39,а,т. 2 от ППЗОП на ,,Металпк" EAfl гр. Стара Загора, вх.Jф l/05.07.2()l7г..
09:37 часа, за включване в квалификационна система с предмет ,,Щоставката tla Texllltllcclill
газове", с реф. Л} КС 10/2017г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСШf,ТА:

I. Комисията констатира: кандидатът е представил всички необходими документи в съответс,l,вI]е с

изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възложителя, без KoHct,it,гtrlrttItIt

липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактtrческlt
грешка.

II. Констатации на комисията във връзка с декларирани обстоятелства и документи представеI]ll cr,c
заявлението за участие.

Кандидатът е декларирал в ЕЕ!ОП, че през последните три години, считано от даl,атit lla
подаване на заr{влението е изпълнил доставки, идентичЕи или сходни с предмета на систеп{атil IIа

обща стойност 98 2'7'7 ,41 лв.

Кандидатът не е представил списък по чл. 64, ал.1 т.2 от ЗОП, че през последните три гoJ(ltllll.
считано от датата на подаване на заJIвлението е изпълнил доставки, идентични иJIи cxo/tlll| с

предмета на системата, с обем изискуем от Възлоlкителя. Кандидатът не е представил доказатеJIс l Bil

за извършените доставки.

На основание чл. 67, а,ц. 5 от ЗОП комисията изисква от кандидата да пре]lосгill]]l

доказателства за извършените доставки, декларирани в ЕЕ,.ЩОП и списък по чл, 64, ал.l т,2 от lJ()l l.

.Щоказателствата трябва да удостоверяват, че доставката е извършена и да съдържа информацlIя ltl
предмета (когато предметът включва няколко дейности, от представените доказателства трябва ла с
видно каква част от предмета е идентичен или сходен с предмета на системата), обема (с,гоliIltlс г tIa
изпълнение), датите на изпълнение, получателите и количеството.



III. Кандидатът представя на комисията съответните документи по т. II в срок от 5 работнtr лtrtt o,t

датата на получаване на протокола.

!ата на приклtочване работата Hu norr.r"ru, .{.Y.. ../ ;. . ,.. 20|'7 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. .Щимитър
\ ! j,|]

,i)

ЧЛЕНОВЕ: 1. Кристиан Атанас

2. инж. Красимира


