БррlкЕ.гI
протоколлъ2
от процедура с реф. N9
На закрито

заседание

в заседателната

КС 02-2017-

зала на,,Брикел"

01
ЕА.Щ комисия,

назнаLIена

с,ьс

Заповед N9 50/10.01.2018г., в състав:
ПРЕ.ЩСЕ,ЩАТЕЛ:
Станимир Милков Христозов

ЧЛЕНоВЕ:
1) Стефан Георгиев

Кусев

2) Кристиан Атанасов

- Ръководител отдел

,.,Щоставки"

il

Заместниrt-ръководител отдел ,,Подцръхсlса и ремонт''

Бадrкаков Юрисконсулт

разгледа техническите arрaдлооaa""" за изпълнение на поръчката на допуснатите уLIастнttц1.1 ]]
поръчка с предмет: ,,!оставка на лагери за технологичните нужди на,,Брикел" ЕАД", pecll. Лq
КС-02-20 l7-01 , открита чрез квалификационна система с предмет: ,,,Щоставка на лагерlr"с pet|l.
Nq ItC 0212017г

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
1

.

Кратко описание на техническото предложение на участниците:
,,Белоруски лагери"

,,Тиви груп" ОО.Щ

,,Авангард KoHcyll г"

технически изисквания

отговаря

отговаря

отговар'l

Производител и с,tрана на
произход

RKB Швейцария
ELW Германия
RKB Швейцария

ZVL Словакия
ZVL Словакия
ZVL Словакия

FАG Герпlания
FАG Герплаlrl lя
ГАG Герпtа лtил

Участниt lи:

Срок на валидност на офертата:
5 месеца, от датата която е
посочена за дата на получаване

на офертата.

Срок на изпълнение на

Ад

посочена за дата на
получаване на офертата

5 шtесеца, от дататаl liояll)
е посочена за даl,а ll1l
получаване на о(lертата

12 /дванадесет/ месеца от

12 /дванадесе,г/ Nlесецil о

датата на подписване на

датата на подписваIIс l]a

договора

договора

5 месеца, от датата която е 5 месеца, от да,гата която е

посочена за дата на
получаване на офертата

12, /дванадесетl месеца от
договора - 12 /дванадесет/
датата на подписване на
месеца от датата на подписване
договора
на договора.

Еоод

l

ц

,,Белоруски лагери"

Ад

,,Тиви груп" ОО,Щ

,,Авангард Kortcy;tT"

Еоод

начин на изпълнение доставките на изделията ]оставките на изделията щ( доставките на изделl]лl,а
цоставките на изделията ще се ле се извършват по заявкч се извъI]ltlват по заявка на ще се извършва,t по зая]}lii
в ъзл oxt ител я
на В,ьз.ltоlltителя
на Възложителя
азвършват по заявка на
възложителя
Jрок за изпълнение на
(онкретна -}аявка на
jъзложи,геля

30 / тридесет / дни от
датата на получаване на

заявката от Изпълнителя

тридесет / дни от
датата на получаване на
заявка,tа от Изпълнителя
30

/

З0 / тридесет / дни or,
датата на полуtIа ва I]e lla

заяRката от Изпъл нt.lтспя

дни от датата на
lолучаване на заявката от
}0 /тридесет/

4зпъл нителя

Техническите предложеЕия на участниците отговарят на предварително обявените условия.
2. Списък на участниците и офертите, предложени за отстрацяване от процедурата, и Nlотивll
за отстраняването им:
Няма TaKrrBa участници.
3,Списък на участниците и офертите допуснати до отваряне на trлика с ,.Предлагани ценовlr
параметри":
3.1 . ,,Белоруски лагери"
З,2. ,,Тиви груп" ООЩ
3,З. ,,Авангард консулт" ЕОО,Щ

А!

КоМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Милков

2. Кристиан Атанасов Баджаков

