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ЯНИЛИН ПАВЛОВ
изпълтrrrтслен

ПРоТокоЛNg4

с резултатите от IIредварителния подбор
в квалификационна система с предмет: ,,.Щоставlсата на електРоди за заваряваIlе ll зaвal)btlllit

материал11 за нуждIlте на ..Брикел" ЕА.Щ, с реф. Nq КС 04/20l 7г.

В изttълнение на Заповед NЬ 984/l2,10,20l7г. комисlrя в състав:

llРЕДСЕДАТЕЛ: инхс. ,Щип,tитър Тодоров Тодоров На,Iалник цех ,.PMIJ"

tIЛЕFIоВЕ,:

1 ) Кристиан Атанасов Бадтtаков - Юрlлсконсулт
2) инllс. Красимира Иванова .Щимитрова Специалист ОП

извърши следно,Iо:
Отвори и разгледа допълнително представените от кандидата ,,Сезар Треl-лл" l1O()/(

локументи относно съответствLIето N{y с критериите за подбор, поставени от Възло;ttttте,ltя. tlt,tз

връзка с IIаправените констатации на коNIисията, отразени в Протокол J'{b 3 от lЗ.02.20l8r', ';а

вItлючване в ква,rификационна система с предN{ет: ,,,Щоставката на електродIl за завill)лваI]с ll

заваръчни материали за нуждите на,.Брикел" ЕА!. с реф. ]ф КС 04/2017г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Отваряне на плика и констатиране lta представеItите llокуi\{енти. lI1loBc1-1ttit ,lit

съответствие с изискванията на Възлоlкителя.
1.1, С писмо, изх, Nq 2l5 /1З.02.2018 г.. на,.Сезар Трейд" ЕООД е изпраl,ен Протоrtо;t Лл .i

от 13.02.2018г. с констатациите на комисията. Писмото и протокола са изпратенLI Ila пocollellxlil
от кандидата електронна поща и са получени от него на 1j.02.20l8 г. Срокъ'г за IIредставяIIс llil

лопълнителните документи е до 5 работни дни от получаване на протокола.
В определеният от комисията срок, каIlдидатът е подал в отдел ,,Търговскtt'' ll:lttlr i,

входящ номер No 4/ l9.02.20i8 г.

Плиttът е отворен от комисията, Кандидатът ,,Сезар 'Грейд" ЕОО,Щ, е представиJl cJtej(I{lllc

документи:
- Списък по чл. 64, ал.1 т.2 от ЗОП
- !оказателствата за извършените доставки - обявление за прltклюLIване I]a дОl'ОВОl] 'tlt

обществена поръ.rка.
l

*



С представените допълнителни документи комIлсията установи! че каltдIlла,I"ь I ..('!-jlll)
Треliд" ЕООД отговаря на изисквания,га на Възлоrrсителя отIIосно лиLI}Iо състояI{tlе tt lipll,l,el)lIIl ,lil

подбор,

IL Комисията предлага кандидатът ;Сезар Треl-лд" ЕООД да бъде вклlо(IсlI ll

tсваrификационната c}IcTeMa с предмет: !оставката на електроди за заваряване l] зilt]il}),1,1lllll

п,IагериаллI за пуждите на,.Брикел" EAfl, с реф. ]ф КС 04/2017г,.

,Щата на приключване работата на комисията: i. ,.0Э.,. , . , , , 
'ОrВ 

,,

llРЕДСЕДАТЕЛ: инlк. fiимитър Тодоров Тодоров

ЧЛЕJ{ОВЕ: 1. Кристиан Атанасов Бадlttаков

2. интt. Kpacltп,tlipa Иванова Дип4итрова
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