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ЯНИЛИН ПАI
изпълнитdлен

протокол]\ь1
с резултатите от предварителния подбор

в квалификационна система с предмет ,r.Щоставката на електроди за заваряванq и заваръчнIl
материали за ну)lýците Еа,,Брикел" ЕАfi, с реф. Лb КС 04/2017г.

В изпълнение на Заповед J\Ъ 984112.10.201]г. комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: иIлж. .Щимитър Тодоров Тодоров Началник цех ,,РМЦ"

ЧЛЕНоВЕ:
1) Кристиан Атанасов Баджаков - Юрисконсулт
2) инлt. Красимира Иванова flимитрова - Специалист ОП

На закрито заседание, в Заседателната заJIа на ,,Брикел" ЕА!, комисията отвори и 1]азглсдir

документите по чл. 39, а_п,2 от ППЗОП на,,Аметист" ЕОО{ гр. Варна, вх. М l/28.0t].20l7г..
10:00 часа, за включване в квалификационна система с предмет ,,nocTaBKaTa на еJIектроltII ,]а

заваряване и заваръчни материали за нуждите на,,Брикел" ЕА.Щ, с реф. Л! КС 04/20l7г.,

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСШflТА:

J. Комисията констатира: кандидатът е представил всички необходими доку]\4ен],tl t]

съответствие о изискванията към JIичното състояние и критериите за подбор на Възлоrrtителя. бе,з

констатирани липса, непълнота или несъответствие на информац1lята, вклIочllтелlll.)
нередовност или фактическа грешка.

Кандидатът е декларирал в ЕЕ!ОП, че през последFIите три години, считано от датаlт|l на

подаване на заявлението е изпълнил доставки, идентични или сходни с предмета на систеN{ата Ilt
обща стойност 142 297 ,18 llb.

Представени са докуi{енти, доказващи изискуемия обем доставки - списък по чл. 6,1, a",t.l,
т.2 от ЗОП за доставки на електроди за заваряване и заваръчни материалIl, прлrдружеll с

удостовереяllе за добро пзпълнение - 1 брой, референция за добро изпълнение на доставкlI
-lброй, информация от Агенцията по общественп поръчки.

II.Кандидатът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбоll
обявени от Възложителя,



III. Комисията предлага кавдидатът ,,Аметист" ЕОО! гр. Варна да бъде включен в

квалификационната система с предмет: ,r.Щоставката на електроди за заваряване и завлрыllllr
материали за нуждите на ,,Брикел" ЕА{, с реф. J\! КС 04/2017г.

,Щата на приключване работата на комисията: . , . !, е 4.с / h

ПРЕДСЕДАТЕЛ: иняс. !имитър Тодоров Тодоров . .. .

2. инж. Красимира Иванова ,Щимитрова ..

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


