
БррIкЕ-гI ЕАд

УТВЪРЩИЛ:

ЯНИЛИН ПАВЛОВ
изпълпителен

протокол}Ф2
с резултатите от предварителпия подбор

в квалификационЕа система с предмет ,r!оставка нд метални изделия /тръби, листова
стомана, стоманени профили и др./ за пуждите на ,rБрикел'' ЕАД''с реф. J\! КС 03l20l7r.

В изпълнение на Заповед М 531122.06,20|7r. комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Симеонов Монев - Ръководител отдел ,,Търговскиr'
ЧЛЕНоВЕ:

1) Петя Петрова Хаджпева - Юрисконсулт
2) инж. Красимира Иванова .Щимитрова - Специалист ОП

На закрито заседание, в Заседателяата зzша на ,,Брикел" ЕА.Щ, комисията отвори и разгледа
докуN{ентите по чл. 39, ал.2 от ППЗОП на,,Тритон'' ООЩ гр. Сливен, Bx.Nq 2/08,06.2017г.,
10:45 ЧаСа, За вкJIючвaше в ква,тификационЕа система с предмет ,r,Щоставка ца метаJIни изделия
/тръби, лцстова стомана, стомапени профилп и др./ за Еуяците па ,rБрикелr' ЕА,Щ''с реф. J\bКС 03i2017г. за Обособена позиция JФ 1: ,,,Щоставка на тръби, листова стомаца, стоманеЕи
профиrпr и други метални изделия от Еелигирана, коЕструкционЕа стомана.", за обособена
ПОЗИЦИЯ Ns 2: ,,'ЩОСтавка на тръби, листова стомапа, стоманени профили и други мет4лнй йзделия
от неръждаема стомана", за Обособена позиция JФ 3: ,,,Щоставка на метални изделия от
износоустойчива, твърдосплчвна стомана" и за обособеЕа позиция ЛЪ 4: ,,[оставка на тръби
използвани в парни котли и тръбопроводи по изисквдlията на ТУ |4-З-460-2009, ТУ 14-3Р55-
2001 и лр."

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Комисията констатира: кандидатът е представил всички необходими документи в
Съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възложителя, без
констатирани липса, непълнота или несъответствие на информацията, включителЕо
нередовност или фактическа грешка.

Кандидатът е декларирал в ЕЕЩОП, че през последЕите три години, считано от датата на
подавaше На Зzulвлението е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на системата
на обща стойност 849 650.30 лв. по обособени позиции:

- За ОбОСОбена позиция No 1: ,,,Щоставка на тръби, листова стомана, стоманеЕи профили и
други метални изделия от ЕелигирдIq коIlструкциоцца стомана.";

- За Обособена позиция JФ 2: ,,,Щоставка на тръби, листова стомана, стоманени профили и
други метални изделия от неръждаема стомана";



- За обособеНа позиция NЪ 3: ,,.Щостазка на мстаlлни изделия
твърдосплавIrа стомана";

- За обособена позиция_ Ns 4: ,,Щоставка на тръби използвани в парни котли и ц)ъбопроводипо изискв.lниJтта на ТУ |4-з-460-2009, ТУ 14-зР ;5-200l и др.''.
представените док}^{енти, доказват изискуемиr{ обБм доставки по обособенц позиции

N9Л}1,2,З и 4 - списък по чл.64, ал.l, т.2 от ЗоП за лоставки на изделията, прпдружеп съссписък на данъчцИ документи (факryри за извършени доставки). След извършена
вътрешна проверка компсията коЕстатира, че участникът е изпълнпл посочепите
доставки съгласно .Щоговор за обществена поръчка J\t 12004-2/11.08.2017 г. и .цоговор за
обществена поръчка }l} 12003-4/11.08.2017 г.

_ II. Кандидатът отговаря Еа изисквЕlнията към л''шото състояЕие и критериите за подбор
обявени от Възложителя.

III. Комисията пред.'€га канд{датът ,rТрптон" ОО! гр. Сливен да бъде в*'ючен в
квалификационната система с предмет: ".Щоставка на елек,громатериаJIи за Еуждите на,,Брикел''
ЕА!" - реф.JФ КС 05/2017г. по обособени позиции както следва:
- обособена позиция Ne 1: ,,.Щоставка на тръби, листова cTo'alla, стомш{ени профили и други
метаJIни издеJмя от нелигираЕа, коЕструкциошIа стомана.'';
- Обособена позиция Nэ 2: ,,,Щоставка на тръби, листова стомана,
метаJIни издеJIия от неръждаема стомана'';

стоманени профиrпr и други

- обособена позиция J\ч 3: ,,!оставка на метални издеJIия от износоустойчива, твърдосплавна
стомана";
- За обособена позиция No 4: ,,.Щоставка на тръби използвани в парЕи котли и тръбопроводи по
изискв.шията наТУ 14-3-460-2009, тУ 14-3Р55-2001 и др.''

!ата на приключване работата на комисията: 26,06.2077 r.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Симеонов Монев

ЧЛЕНОВЕ: 1. Петя Петрова Хаджиева .

2. инж, Красимира Иванова,Щимитрова

от износоустойчива,


