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разглеждане п оценка на оферти и класиране на участници по реда на събираrrе rra офертlI
с обява по чл. 20, ал.З от ЗОП

1. Описание на предмета на поръчката: ,..Щоставка на полипропиленови торблt за
технологичните нужди на,,Брикел" ЕА,Щ" с реф. Nl 14200З-20l7 - ОПнс
2. Прогнозна стойност на поръчката: 68 000 лева, без ДДС.

3. fiaTa на отваряне на офертите: 20.06.2017 г., 10:00 часа.
На публичното отваряне не присъстваха представители на участниците.

4.Получени офертп:

Комисията отвори постъпилата оферта. Председателят на комисията обяви предлолtената цена.
С това приключи публичната част от работата на комисията.

5. На закрито заседание комисията разгледа офертите, оцени и класира същите, както
следва:
5,l .Съответствие с изискванията към лично състояЕие и критерии за подбор:
5.1.1.Оферти, които не отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за подбор:
Няма такива оферти
5.1.2. Оферти, които отговарят на изискванията за лично състояние и критерии за подбор:
- ,,Инlttенеринг консулт ЕС" ЕОО,Щ, гр. Русе

5 .2. Съответствие на техническите предложения с изискванията на възло}кителя:

Ns по
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Подател на офертата за участие Вх. номер дата и час на
полчtIаване

1 ,,Инllсенеринг консулт ЕС" ЕООД, гр. Русе лъ1 06.06.2017l 1l:20ч,

Кратко описание на предложението на участника:



Участници
съответствие с
Texl,t. специdl.

Срок за Срок за
изпълнение изпълнение С,гойносr,,
на договора на Гаранционен лв, без

доставката срок ДДС
,,Инженеринг

консулт ЕС" ЕОО.Щ

съответства на
изисквzlнията на

възложителя

7

15 месеца календарни б месеца 67 600лв,
дни

5.2.1, Технически предJIожения, които не отговарят на изискванията на възложителя:
няма такива.

Технически предложения, които отговарят ва изискванията на възложителя:
- ,,Инженеринг консулт ЕС" ЕООД, гр. Русе

6. Съответствие на предлаfани ценови параметрп с изискванията на възложптеля:
6.1, Оферти с ценови параметри, които не отговарят на изискваният,а на възложителя:
Няма такива оферти
6,2. Оферти с ценови параметри, които отговарят на изискванията на възложителя:
,,Инrкенеринг консулт ЕС" ЕООД, гр, Русе

7. Проверка за наличие на необичайно благоприятни оферти:
Не е прилоrкимо: в определения срок е постъпила една оферта.

8. Класиране:
Първо място: ,,Инженеринг консулт EC" EOOfl, гр. Русе

Класирането е извършено съгласно обявеният критерий за възлагане - иконоNIически
най-изгодна оферта въз основа на наI-I-ниск цена за изпълнение на поръчката в лева, без

ддс.

,Щата на приключване работата на комисията: 28.06,2017 г.

NЪ 523/ 20.06.2017г.:

ПРЕ!СЕ!АТЕЛ: инж. Камен Владимиров Кънев ..

ЧЛЕНОВЕ: 1. Кристиан Атанасов Баджаков

2. инж. Красимира Иванова !имитрова


