
БрикЕlт ЕАд
6280
гр. Гъльбово
обл. Ст, Загора

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

протокол

лъ 03/12003/2017

На закрито заседание в Заседателната зала на <Брикел> ЕА.Щ, комисия назначена със Заповед
Np 733124.07 ,2017 г. в състав:

ПРЕfiСЕ!АТЕЛ: Иван Симеонов Монев- р-л отдел ,,Търговски"

ЧЛЕНОВЕ: 1. Щимитър Василев Арнаудов - Началник цех ,,Химичен l СОИ"
2. Кристиан Атанасов Баджаков - юрисконсулт

разгледа Техническите предложения за изпълнение на участниците в обявената обществена
поръчка с предмет: ,,.Щоставка на калциева хидратна вар за нуждите на,,Брикел" ЕАЩ" с реф.
л! 1200з/2017

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:

,Щосmавка на капtlлlева xllcpalпHa вар,
съzлас о Llзllскванuяпlа на пехнuческапq
спецltфuкал|лtя u doKyllt енш qцtпtп q зq уч qсmче

olf]zo4аDя на uзllскван яlпа
нq въз]l о)lсllпl еJlя

опеоворя на Llзllскван ця пl Cl Hcl

възло)lcllпIаlя

Проuзвоёuпел tt сtпрана на пролtзхоd ,.СМА Минера,,t Бургас Вар"
ЕооД. m, Бургас. България ,,Огняново-К" АЩ, България

Колuч ectttBo, съел acll о л1 ехлluч ескап7 u

спеuuсьuкqutб
опеовqря цq uзLl с kBq l lllяlп а
H11 възJlо)lсuп еJlя

опеовqря на llзllсквсtнllя пl tl ll(l
възло)lсllпlеля

Срок на ttзпълненлtе на поръчкапа dо 12
Mecella оп Оапапlа tttl поdпuсване ла
doeoBopcl.

ёо 12 Mecetla оп dqlпqlпа tla
лоdпttсване на doeoBopa

do l2 месеца ottt dапlапlа H.l
поdпuсване на dоzовора

Срок за ttзпълttепttе на конкрепlна заrlвка на
възцоэtслчпеля dо l0 dнu, слеd поdаване на
зояGкапlо на възJl оJlсu пl еля,

оl1l?оваDя но ll:l1Iскванllя пl а
Cl въз-lоэlс1l1п еля

опlеоваря н о llзll с ква ll l0 пl а ]l al

въ зл о эlс Ll пl еJl я

Срок ча еоdноспl 24 Mecella 6 Mecetla

Техническите предложения на участниците отговарят на предварително обявените условия.

Стр, l от 2

,,СМА Минерал Бургас
Вар" ЕОО[, гр. Бургас

,,Огняново-К" АД,
гр. Софпа



II.Списък па участниците и офертите, предложени за отстранявдне от процедуратп., lI
мотивите за отстраняването им: Няма такива участници

III. Списък на участниците, допуснати до отвдряне на плпка с предлаганп цеrtовll
параметри:

З.1. ,,СМА Минерал Бургас Вар" ЕОО.Щ, гр. Бургас
3.1. ,,Огняново - К" АД, гр. София

Комисия:

Председател:

Иван Монев ............)

Членове:

1. .Щимитър Арнаулов . .

2. Кристиан Баджаков
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