
БруlкЕ.гI
ПРОТОКОЛNS3

с l(онстатации
в квап1.1фикационна система с предмет: ,,flocTaBKaTa на електродп за заваряване It зilвilрl,rIllIi

материали за нуждите на ,,Брrrкел" ЕАЩ, с реф. Л! КС 04/2017г.

В изпълнение на Заповед Ns 984/12.10.2017г., комисия в с,ьстав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. !имитър Тодоров Тодоров На.lалник цех ,,PML{"
ЧЛЕНоВЕ:

1) Кристиан Атанасов Баджаков - IОрисlсонсулт
2) интt. Красимира Иванова ,Щимитрова - Специалист ОП

На закрито заседание, в Заседателната заJIа на ,.Брикел" ЕА!, коп,rисrrята o1,1]ol]Il ll

разгледа документите по чл.39, ал. 2 от ППЗОП на ,.Сезар Трейд" EOOff с вх, Nlr 3/09,()].]()llit .

l0:30 часа, за включване в квалификационна система с предмет ,,.Щоставкатаr на eлeriTpojlll ]il

заваряване lI заваръчни материали з,r пуждите на ,,Брпкел" ЕАfl, с реф. Ntl КС 04/20t 7l.,

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСШЯIТА:

I. Кошп.tсията констатира: кандtIдатът е представил всички необход!Ii!Iи докуNlеrIтlI l]

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на Възлотtителя. бс,з

констатирани липса, непълнота или несъответствие на информацията, вклlочителIIо Hepe.IloBlI()c l

или фактическа грешка.
Кандидатът е декларирал в ЕЕ,ЩОП, че през последните три години, считано от латil],а llil

подаване на заявлението е изпълнил доставки, илентични или сходни с предN,Iета на сLlс,геNIill,а llil
обtца стойност 226 535,60 лв,

Кандидатът не е представил списък по чл. 64, ал.1 т.2 от ЗОП, че през последllll1е ,l 
l)II

години, считано от датата на подаване на заявлението е изпълнил доставкLI, I.IдсIIтI.IчIIII ll]Ill
сходни с предмета на систеNtата, с обем изrtскуем от Възложителя, придружен с )/дост()всl]сI l ll (,

за добро изпълIIеI]ие.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП комисията изисква от кандидата да предостtlвtl clIlIc1,1i

по чл. 64, ал,1 т.2 от ЗОП, че през последни,ге три години, считано от датата lla 1,Io.цatl]tllle llil
заявлението е I{зпълнlIл дОСтаВКИ, llДеНТИЧНИ ИЛИ СХОДНИ С ПРеДМеТа lla СИСТеПIill'а, С (ilit,Nl

изискуеl!1 от Възлолtителя, придружен с удостоверения за добро изпълненtlе.

lII. Кандидатът представя на коп,lисията съответните докумептIt по т, II R i|rtrtt rrt r

работни дни от датата на получаване на протокола.

!ата tla приклюrIване работата на комисията:
,|5 . 0 ).. 20l 8 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: иняt. ,Щимитър Тодоров Тодоров

LIЛЕНОВЕ: 1. Кристиан Атанасов Баджаков ........

2. инж. КрасипIира Иванова Щимитрова . . .




