
протоколль2
в кв.rлификационIrа систе;} УЁ;il;";i#*Т:JТ"firЖU;о"здеJlия /тръбп, листова
Стомана, стоманени профпли и др./ за ЕJпкдите на ,,Брике;l'' ЕД.Щ''с реф. лъ кС 0з/20tzг.,

В изпълпение на Заповед Лl! 531122,06.2017r. комисия в състав:

прЕдсЕдАтЕЛ: Иван Симеонов Мопев - Ръководптел отдел ,rТърговскп''тlЛЕНоВЕ:
1) Петя Петрова Хадэrtиева - Юрисконсулт
2) инж. Красимира Иванова !"Йоrроrа - Сrrециалист ОП

На закрито ,Брикел'' ЕА,Щ, комисията отвори и разгледапостъпилот Пловдив, вх.Ns З/22,06,2017г., l 1:00 часа, завключване ет ,r,Щоставка па металци оaдеrr", /тръби,листова ст
0зl20l7r, за ЕуlIците па ,,Брпкел'' ЕА,Щ''с реф. М КС

УТВЪР.ЩИЛ:

ЯНИЛИН ПАВЛ
изпълнителеп

представените док}менти, доказват изискуемия
както следва:

БруfкЕ.гI ЕАд

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИJIТА:

L Комисията констатира: каЕдидатът е предстatвил всички необходими документи всъответствие с изискванията към личното състояЕие и критериите за подбор на Възложителя, безконстатирани липсаl непълнота или несъответствие на информацията, вкJlючителнонередовност или фактическа грешка.
кандидатът е декларирал в ЕЕ,щоп, че през последните три годици, считчlно от датата Еаподаване Еа зiulвлението е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на систематана обща стойност по обособени позиции kalr<тo следва:

- За Обособена позиция ЛЪ 1: ,,{оставка н
други метаJIЕи изделия от нелигирана, констру

- За Обособена позицIIJ{ Nч 2: ,,,,Щоставка
други метiцни изделия от неръждаема стомана''; -

- За обособена позицIлJI ,* 3: ,,!оставка на метални изделия от износоустойчива,твърдосплавна стомана''; - 69 593,З0лв. без Щ,ЩС.- За обособена позиция J\Ъ 4: ,,.Щоставка на тръби използвани в парЕи котли и тръбопроводипо изискванията на ТУ l4-З-460-2009, ТУ 14-ЗР55-2001 идр. - tOZ 125,1Sлв. О". ДДС

обем доставки по обособени позиции



-За обособена позиция J',lbl - списък по чл.64, м,|, т.2 от ЗОП за доставки на изделията.
прид)ужен удостоверения за добро изпълЕеIIие.

-За обособена позиция J\Ъ2 - списък по чл.64, ал.|, т.2 от ЗОП за доставки на изделията,
придружен удостовереЕия за добро изпълнение.

-За обособена позиция ЛЪ3 - списък по чл.64, м,1, т.2 от ЗОП за доставки на изделията,
придружеII удостоверения за добро изпълнение.

-За обособена позиция J'ф4 - списък по чл.64, u1.I,т.2 от ЗОП за доставки на изделията,
придружен удостоверения за добро изпълнение,

след извършена вътрешна проверка комисията констатира, че )ластникът е изпълнил
част от посочените доставки съгласно .Щоговор за обществена поръчка J\Ъ 12004-3/1 l .08.2017 г.

II.Кандидатът отговаря на изискваЕията към личното състояние и критериите за подбор
обявени от Възложителя.

III. Комисията предлzга канд]датът ,rВокимекс" ОО.Щ гр. Пловдив да бъде вкJIючеII в
квалификационЕата система с предмет: ",Щоставка Еа електоматериalли за нуждите на,,Брикел''
ЕАЩ"-реф.М КС 05/2017г. по обособени позиции K{lKTo следва:

- обособена позиция Nч 1: ,,!оставка на тръби, листова стомана, стоманени профили и
други метални изделия от непигираr{а, консIрукционна стомана.'';

- обособена позиция No 2: ,,,Щоставка на тръби, листова стомана, стомаЕени профили и
други метални изделия от неръяqдаема стомана'';

- обособена позиция М 3: ,,!оставка на метални изделия от износоустойчива,
твърдосплавна стомана";

- За обособена позиция Лл 4: ,,,Щоставка на тръби използвани в парни котJIи и
тръбопроводи по изискванията на ТУ 14-З-46О-20О9, ТУ 14-ЗР55-2001 и др.''

!ата на приключване работата на комисията: 26.06 1"7 г,

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Симеонов Монев

ЧЛЕНОВЕ: 1. Петя Петрова Хаджиева .

2. инж. Красимира Иваяова .Щимиц)ова .


