
Брр1 кЕ.гI

протоколлъ1
с констатации

в квалификационна система с предмет "fiocTaBKa на масла и греси" - реф.J\! КС 09/2017г.

В изпълнение на Заповед М 76З102.08.2017г. комисия в състав:

ПРЕ!СЕ!АТЕЛ:
Станимир Милков Христозов - Ръководител отдел ,,ffоставки"

ЧЛВНоВЕ:
1) Кристиан Атанасов Баджаков - Юрисконсулт
2) инж. Красимира Иванова flимитрова - Специалист ОП

На закрито заседание, в Заседателната заJIа на ,,Брикел" ЕА.Щ, копIисията отвори tI

разгледа документите по чл. З9, ал, 2 от ППЗОП на ,,Ко Ник"ООД, гр. Варнл, вх, Лrl 1

l|],0].2011г,,09:50 .laca, за включване в квалификационна система с предмет: ".Щоставка на
п{асла и греси" - реф. .Ns КС 09/2017г,

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

L Комисията е установила липса, непълнота или несъответствие на ияформацията, вклюtIиl,еJIIIo
нередовност или факти.lеска грешка и/ или несъответствия с изискванията къ,I личttото
състояние и критериите за подбор.

1 .1 , Кандидатът не е попълнил в ЕЕДОП:
1.1.1. Част II, т. А: Информация за икономическия оператор, обособените позиции, за които

кандидатства.
1.1,2. Част II. т. Г: Инфорvация за подизпълнигели. чийто капаците,l иконо\4ическияl uпсраIо]).

ще използва
1.1.З. Част III, т. Б: Основания, свързани с плащането на данъци ли социалноосигуритеJIЕlIl

вноски
1.1.4. Част IV, т. В, 1б -Технически и професионапни способности, кандидатът не е посоtILl]l

брой години (определени в обявлението и документацията за обществената поръчка), през
които икоЕомическият оператор е извършил доставки идентични или сходни с предмета
на обособените позиции.

1,1,5, Част VI: Заключителни положения - не е посочено име на подписалия ЕЕ!ОП }I в KaItBo

качество по смисъла на чл.40, a,,I.1 от ППЗОП е положен подписът

За отстраняване на констатираните нередности, кандидатът предс,tавя допълнителIlо tIOt]

ЕЕДОП, за отстраняване на несъответствията по т. 1.1.1,T. 1.1,2, 1.1.З., 1..1.4 и 1.1.5 с попълнен в



него списък на доставките, идентични или сходни с предмета на обособените позиции за KoI.tTo

участва, през последните три годиЕи, считано от датата на подаване на заrIвлението

II. Констатации на комисията във връзка с декларирани обстоятелства и документи представенlI
със заявлението за участие.

Кандидатът е представил списък по чл. 64, ал.1 т.2 от ЗОП, че през последните три годинIл.

считаЕо от датата на подаване на заJIвлението е изпълнил доставки, идентични или сходIIи с

предмета на всяка една позиция за която кандидатства, с обем надвишаващ изискуеN{ия от
Възлояtителя обем. Кандидатът не е представил доказателства за извършените доставки.

На основание чл, 67, ал. 5 от ЗОП комисията изисква от кандидата да предостави доказателства
за извършените доставки, декларирани в ЕЕ.ЩОП (списък по чл. 64, ал,1 т.2 от ЗОП. заедItо с

доказателства за извършените доставки), ,Щоказателствата трябва да удостоверяват, че доставкаl,а
е извършена и да съдъря(а информация за предмета (когато предметът вклIочвzl }tякоJlко

дейности, от представените доказателства трябва да е видно каква част от предмета е иденти(Iелl

или сходен с предмета на съответната обособена позиция от системата), обема (cToliHocT на

изпълнение), датите на изпълнение, получателите и количеството.

III. Кандидатът представя на комисията съответните документи по т. I и II в срок от 5 рабо,гrIll
дни от датата на получаване на протокола.

.Щата на приключване работата на комисията: о8 оg 2017 г.

ПРЕ,ЩСЕЩАТЕЛ: Станимир Милков Христозов.. , . .

ЧЛЕНОВЕ: 1. Кристиан Атанасов Баджаков

2. инхt. Красимира Иванова !имитрова ,.


