
ш БрkакЕrт Елд
6280
гр Гьлъбово
обл, Ст. 3агора

протокол
Ns 04/120 201,7

На 07.08.2017г, от 11:00 часа се проведе открито заседание в Заседателната зала на <Бриtсел>

ЕА!, на комисия назначена със Заповед Nр7ЗЗl24.01 .20l7 г. в състав:

ПРЕffСЕ.ЩАТЕЛ: Иван Симеонов Монев- р-л отлел ,,Търговскп"

ЧЛЕНОВЕ: l. !имитър Василев Арнаулов - Началнпк цех ,,Химичен/ СОИ"
2. Кристиан Атанасов Баджаков - юрисконсулт

На публичното заседание на комисията не присъстват представители на участниците.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликовете с надпис: ,,Предлаганлl ценовlr
параметри" от офертите на допуснатите участници, в открита процедура за възлагаItе lla
обществена поръчка с предмет: ,,.Щоставка Еа калциева хидратна вар за нуждите на ,,Брlлкел"
ЕА!" с реф. ЛЪ 1200З/2017г., по реда на тяхното постъпване и обяви предлаганите цени:

JYg Учдстник обща стойност за изпълнен!lе
на поръчката в лв. без ДДС

1 СМА Минера,.] Бургас Вар" ЕООД, гр. Бургас 4 290 000
2 Огняново-К" АД, ш, София 4 224 000

С това приключи публичната част от работата на комисията.

На закрито заседание комисията пристъпи към разглеждане, оценка и класиране на о(лертите.
съгласно т. 1.5 от документацията за участие.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

I. Щенови оферти (Плик -,,Предлагани ценови параметри") на участници, които не отговарят lla

условията на възложителя (надвишават прогнозната стойност) и комисията не ги допуска за

участие в класиране,:

1 ,1 . ,,СМА Минерал Бургас Вар" ЕОО!, гр. Бургас

i.2. ,,Огняново-К" А!, гр. София

Предлохtените от участниците цени надвишават предварително заложеIIа,га в

документацията прогнозна стойност от Възлохtителя.

тел : 0418/ 621 28
тел/факс: 0418/ 623 93,

Предлоrкена c1,oi,iHocT
от ,,Огняново-К" Afl в

лв. без ![С:
4 000 000 4 290 000 4 224 000

Стр. l or --i

на Възложителя в лв. без ДДС:

Предложена стойност
от ,,СМА Минерал

Бургас Вар" ЕОО.Щ в лв.
без ДДС:



II. Предлоlltение за отстраняване на участници:
2.1 , ,,СМА Минерал Бургас Вар" ЕОО[, гр. Бургас

Правно основание: чл.107, т,2. буква,,а" от ЗОП.
Фактическо основание: I{eHoBoTo предложение на участника не отговаря на предlвар}lтеJII l()

обявено условие на Възлоrкителя в т, 1.5 на докуIчIеrtтацията за участие:
,,1.5, Проzttознаtпа сmойносm нq поръчкOпlа е 1000 000 /чеmлLрtt -lttt,lttotta/,цt;, без !!(' tt е

_|,tаксLL|lсlлIlLlя фurtаttсов ресурс ocl!?ypetl оп1 въз jtо)lслtmе,члt. Преdltсsэtс:еtlL! l|eIlLI (обtцсt c,пtoitHot,ttt 1,

Kot;п,to ltаdхвърллLm про2llозllапld сmоi!носlп по поръчкаmа, ще бъdаtп оlllспlрtпtяваlll! кцп1()

lreolп?oBapЛL|Lt на преdварttпlелно oбlLBettttttle 1,словuя Hct Възлоусttmе.lrl, "

2.2, ,,Огняново-К" АД, гр. София
Правно основание: чs1.10'/, т,2,буква,,а' от ЗОП.
Фактическо основание: I{eHoBoTo предложение на участника не отговаря на предварителпо

обявено условие на Възложителя в т. 1.5 на документацията за участие:
,, 1.5, Проzrtознаmа сmоI-пrосm а поръLлаmа е 4 000 000 /чепttрtt ,llu.,lttoHct/ -пtl без !l{(' tt с

ltаксllмсlлllllя фurtаttсов ресурс осu?урен оlп въз.цоэlсLllпе,пя ПреDлож:енLl l|eHL! (общо clпoiпttlc'ttl),
коuпло ttсtdхвърляm про?нозноmа спtоitносlп по поръчлiапа, tце бъdсttп оlпс пlрсlнrtв(.lлl l! liall11o

лlеоlп?оваряu|u ltct преDварulпелно обявеlttппе ус,повttя Hct ВъзлоJлсumе,ця, "

IlI. l{енови оферти (Плик ,,Предлагани ценови параметри") на участници, които отговаря,l, Hil

условията на възло)I(ителя и комисията ги допуска за участие в класиране: Няп,Iа такt.ltзll

учаотници

Комисия:

Председател:

Членове:

1. Щимитър Арнаулов

2. Кристиан Бадхtаков

Стр2 or З


