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УТВЪРflИЛ:

янилин
изпълнителен

,Щата:

протокол}lь5
с резултатите от предварителния подбор

в квалификационна система с предмет ,r!оставкд на хранителни продукти за нуждите ца
,,Брикел" ЕАД" с реф. М КС 0ll20l7t.

В изпълнение на Заповед Nэ 47 5/07 ,06.2017г., на закрито заседание, в Заседателната зала на
,,Брикел" ЕА! комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимира,Щимова Караиванова-Кирилова -Улравител на стол при ,,Брикел'' EAfl
ЧЛЕНоВЕ:

1) Кристиан Атанасов Баджаков - Юрисконсулт
2) инж. Красимира Иванова !имитрова - Специалист ОП

извърши следното:
Отвори и разгледа допълЕително шредставените от кандидата докр{енти относЕо

съответствието му с изискванията за лично състояЕие и критериите за подбор, поставени от
Възложителя, във връзка с напрzвените констатации на комисиятq отразени в Протокол No З
i04.08.2017г. за включване в квалификационна система с предмет ,r.Щоставка на хранителпи
продукти за нуждите Еа ,,Брикел'' ЕАД'' с реф. J\Ъ КС 01/2017г. за Обособена позиция J,,lЪ 3:
"!оставка на хляб".

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Отваряне на плика и констатираЕе на представените докlменти.проверка за съответствието
им с изисквalнията на Възложителя.

1.1. С писмо, изх. Ns 1187 104.08.201,7 г., на,,Хлебозавод Габрово'' ОО! гр. Габрово е
изпратен Протокол JtlЪ З с констатациите на комисията. Писмото и протокола са 

"arpurbrr, 
,rо 6*" "са получени от каЕдидата на 04.08.2017 г. Срокът за предстzвяне на допълцителните док},}{енти е до

5 работни дни от полr{аваЕе на протокола.
В определеният от комисIIIIта срок, капдидатът е подал в отдел ,,Търговски" плик с входящ

номер J',lЪ 5/ 11.08.2017 г.,
ПредседателяТ на комисиJIта отвори пJIика, представен ОТ )л{астника. ,rХлебозавод Габровоr'

ОО.Щ гр. Габрово, е представил следните документи:
- Единен европейски ДОкlТrlент За Обществени поръчки (ЕЕдоп), с попълнени дirнни в Част I:

информация за процедурата за възлагаце на обществена поръчка - идентификация на възложителя,
за коя обществена поръчка се отнася и референтен номер и Част vI: Заключителни положения -представеният ЕЕдоП е подписан от лицата по чл.40, ал.1, т.1, т,2 и т.3 от ППЗоП, с което е
спаi}ено изисквдIето на т.6. от Указанията за шопълвaше на ЕЕ!ОП към док},Iйентацията по КС
0\l20I7, а именно ,,ЕЕдоП се подписва от лицата по чл.40, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ППЗоП,



вкJIючителяо с посочване на имената и в какво качество по смисъла на чл.40, a,r.l от ППЗоП е
положен подписът".

С представените допълнителни документи комисията установи, че кандидатът ,rХлебозавод
ГабРОВО" ОО! ГР. Габрово е отстранил констатираните Еесъответствия, установеЕи с Протокол Nэ
3 и отговаря на изискванията на Възложителя относно личнtl състояние и критерии за подбор.

II. Комисията предlага кавдидатът ,,Хлебозавод Габрово"ОО.Щ гр. Габрово да бъде вкrпочел
в квалификационната система с предмет: ,r!оставка па хранителпи продукти за цуждите на
,,Брикел" ЕАД" с реф. Лb КС 0|l20|7r, по обособена позиция М 3: ''Щоставка на хляб''

!ата на приключване работата Еа комисията: 21.08.2017 г.

ЧЛЕНОВЕ: 1. Кристиан Атанасов Баджаков ,.......

2. инж. Красимира Иванова !имиlрова


