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На закритО заседание в Заседателната зала на ,,Брикел" ЕД[, комисия назначена със Заповед
N9 7з2 / 24.07,201'7 г. в със,l,аts;

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Сименов Монев - р-л отдел ,,Търговски''

ЧЛЕНоВЕ: 1. Антон Иванов Тунев - зам. началник цех ,,Строителство и изолации'.
2. Кристиян Атанасов Баджаков - юрисконсулт

разгледа Техническите предложения за изпълнение на поръчката по обособена позиция J\l 1 и
обособена позиция }"lb 3 на участниците в обявената обществена поръчка с предмет: ,,!оставка
на строителни и изолационни материали за рехабилитация на котлоагрегат J\Ъ 1 на ,,Брикел''ЕА! по три обособени позиции" - реф. J{b l2002l20l7r.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

I. Кратко описание на техническите предложения на участника:

1.1. По обособена позиция J\}1: "!оставка на перлитни материали''

,Щосп авка н а перл лllпнu м аmерuсUtll, съ?л ас tlo цзllскванLаи q
на пехнчческqпа спеtluфuкаtltа lt dокуменtпацttлпа за
учасшuе

опlеоваря на Llзllсквсlнllяпl а на
въз-Iоасll1п е,lя

Пролtзвоduпел lt спlрано на пролtзхоd Имерис Минералс Българш АД,
Михайловские огнеулори ОО!, България,
Украйна

Коltttчеспlво, съ?ласно пtех цлlчесtiапо спеlрtфttкаlllв оп2овqря на llзuскванllяш а на
въ зJl о эlсu пl е]l я

Срок на uзпълпенtlе на поръчкаmа - do 12 месеца оm
dапlqп,lа на поdпtrcване на doeoBopa

do 12 Mecetla оп dqпаmа чQ поdпlrcвцне Htt
doeoBopa

Срок за uзпълttенлtе на конкрепlна з(]явка на Възлоэttuпtелл -
do 20 dнц, слеd поdаване на заявкuLпа на възлоJlаtпеля.

опZовqря на uзuскванllя1l1а на
възл ожllmеля

Срок на zodHocnl 6 Mecetla ottt dапапq на лввърцlвсlне lta
dоспавкqпа

техническото Предложение на участника отговарят на предварително обявените условия.

,,Рефран" ЕОО{



,,Рефран" ЕОО.Щ

!ос m авка н а оенеупорl lц м аm ерu ал1l, съеJl ас н о
uзLlскванlýlпа на 111ехлlllческаlпа спел|чфuкаtluя ч
d orc\,1vt ен пt сlultя ш q за учас111llе

ош?оваря нq uзuсква Llяпа на
въ зJl oJlc ll п1 eJl я

Пlэоuзвслdшпе;l lt сlпtlанц нq проttзхоd Рефран ЕоОД, Декqt ББГ дД, Бъlаарuя
К о-,1 ttч есп,lво : съ?л асн о пl exLl лlческаm а спеtlчфuкаlltlя опl?овqря а llз|lскванLlя па Hcl

възлоэкumеIя
Срок на лtзпълненt!е на поръчкаmсl dо l2 Mecetla оtп

dапtапtal на поdплtсване на dоеоворq,
dо ]2 месе||а оп dапсlпlа на поdпчсване а
dоzоворq

Срок зсt ttзпълненuе на конкрепнq заявка а Възлоэ!сLlпеля
do 45 dHtt, слеd поdавqне на зсlrlвксппq нq възlоэюumsпя,

оlпzоваря на LlзLlсквqнuяпlal на
въз-поэttulпеля

Срок на аоdноспt
6 Mecella опt dаtпапа на llзвърu!ваIlе Lla

dоспlавкапа

1.2. По обособена позиция М 3: ",Щоставка на огнеупорни материали"

Техническото предлохtение на участника отговарят на rrредварително обявените условия.

II.Списък Еа участниците и офертите, предложепи за отстраняване от процедурата, и
мотивите за отстраняването им: Няма такива участници

III.Списьк на участIlиците и офертите, съответстващи с предварително обявените
условия ц допуснати до отваряне на плика с,rпредлагапи цеIlови параметри'(:

3.1. По обособеЕа позиция ЛЪ1 ".Щоставка на перлитни материали"
3.1.1. ,,Рефран" ВООД гр. София

3.2. По обособена позиция .}lЪ 2: ",Щоставка на огнеупорни материали"
3.2.1. ,,Рефран" ЕООД гр. София
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