
БрикЕrт ЕАд
6280
гр- Гъльбово

Изх.Ns,,х....l t/,{ .. 7|...,2018г.

до
УПРАВИТЕЛЯ
нА,,АвднгАрд консулт" Еоод
гр. Пловдив, бул. ,,Марица"J\} 36-а
факс:032 l641365,
e-mail:offi ce@avangardconsult.com

тел,: o418l 621 2В
тел/факс: 0418/ 623 93

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТАСЕВ,

Във връзка със създалената квалIlфикаllионно система с предNIе-г: ,,f[ocTaBKa на лагерttl'. реi]l, Nч

ItC 02120l7г,, BIl отправям

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
в поръчка с предмет:

,,.Щоставка на лагерп за технологичнпте нужди на ,,Брикел" EAfl",
рЕФ. лъ KC-02-20l7-0l

УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. flредмет lla поръчката: ,,flocTaBKa на лагери за техllологичните нужди на,_Брlrке.ll'' I;.\/(,

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:
Гаранцията за изп,ьлнеtlие е в размер на 4'% о,г стойносl-га на доrовора, lсоirто ще се cltrll()tlIl,
Представя се преди подпltсваIlе на договор в една от следните форп,rи, по rIзбо1l tla

изпълнителя: парична супlаl банкова гаранция; застраховка.
Когато гаранцията е парична сума тя следва да се преведе по банltова сплетка:

IBAN:BGI4L]NCR70001521779468, BIC КО!: UNCRBGSF, Униrtредит Булбанк Afl клоIr

Стара Загора.
3. Изискванията и условията за изпълнение на поръчката са описани в докуN,lентацI,lяl,а ,]i,t

участие в процедурата. Същата е безплатна и публикувана в профила на купуваrIа в

електронната преписка на квалификационната система. Интернет адрес, на ltcrt'jr tl с
достъпна документацията за поръчката - http/blЦql bg.qo]]1/lbrr/abollt-tls/Щ| _с,ц

4. Условия за възлагане:

4.1 , Критерий за възлагане на поръчката - иконо]uически най - изгодна оферта вr,з tlctItlBa

на най - ниската цена (предлоlкена обща стойност),
4,2, Не се изисква оферти,ге да бъдат представени под формата на елекl,ронен l(a,l,|ul()l .

или да вклIоаIват електронен I(аталог.



ш БрикЕrт Е А,д
6280
гр, Гьльбово

тел : 0418/ 621 28
тел/факс; 0418i 62З 9З

4.j. I[e се предвиltсда провеждане на електронен търг при определяне па изпълнител.
5, Краен срок за получаване на оферти, адрес на който да бъдат изпратени, езиl( на l(oii lt, jlJ

б ьдаr изгот вени:
5.1. Срок до 16:15 часа на 09.01.2018г.
5.2. Адрес на който да бъдат изпратени: Област СтараЗагора,общ,Гълъбово, гр.l'ълr,бсlво
- Извън града, п.к. 6280, административна сграда на,,Брикел" ЕАЩ, отдел,.Търговсlttt",
_5.З. Език Tta който да бъдат изготвени: български.

6. Офертите се отварят на следващия работен ден. За датата и мястото на договарянето iцс
бъдете уведомени писмено допълнително.

Лице за контакт: Красимира !имитроваJ тел. 04l 8/ 62З93

С уваясени

илиАн
Прокури

о
ý9



# БрикЕrт ЕАд
6280
гр. Гьльбово

до
УПРАВИТЕJlЯ

тел : 0418/ 621 28
телi факс: 041В/ 62З 93

нА'тЕхнотрЕид - ко" оод
гр. Пловдив, ул. ,,Брезовско шосе"N9 147

факс: 0З2 l 6419 73,
e-mail: offi ce@technotrade-bg.com

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАЛЕВА,

Във връзка със създадената квалtl(lrlкацtlоltttо ctlcTeN{a с предNtет: .,[оставка tla лаге1-1tt". 1ler]l. :Yr

КС 02/20l 7г,, Btl отлравяtr,l

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
в поръчка с предмет:

,,.Щоставка на лагери за технологичните Ilужди на ,,Брикел" EAfl",
рЕФ. лi Kc_02-20l7-01

УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Предмет на поръчката: ,.!оставка на лагерIi за техлlологичните нуждI-r на ,.Брикел" Еl\/[.
2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:

Гаранцията за изIгьJlнение е в размер на 42i, от стоЙността на договора. коЙто ще се склI()tlll.

Представя се преди подписване на договор в една от следните форми, гrо ltзбll;l ttlt

Iлзпълнtiтеля: парична счпtа; банкова гаранция; застраховка.

Когато гаранцията е паричI]а сума тя следва да се преведе по банttова слlе,гltli:

IВДN:ВGl4[JNСR7000l521779468, BIC КО!: UNCRBGSF, Уникредит Булбаrrк А/( li:rtrlr

Стара Загора.
З. Изисква.tията и условията за изпълнение на поръчката са описани в документаt(llJl,Iа }а

участие в процедурата. Същата е безплатна и публикувана в профl-r-lrа на l(упувirllа ll

електронната преписка на квалификацион}Iата система. Интернет адрес, на tttliilt, с

досгьпна документацията за порьчкага - hrtр-_1ЬдДs]_]цсrцrtд !Ц,lll-Ll-.l.)tl\.,г

4. Условия за възлагане:

4,l, Критерий за възлагане на поръчката - икономически най - изгодна оферта въз oclloBa

на най - ниската цена (предло;кена обща стойност),

Изх.Ns.i...../ :.И.{.:.,2018г.
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4,2, I-Ie се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен катаJlог,

или да включват електроне каталог.

4. З. Не се предвиrкда провеждане на електронен търг при определяне на изпълFIител,

5. Краен срок за получаване на оферти, адрес на който да бъдат изпратени, език на KoitTo дll
бьдаг и зготвени:
5.1. Срок до 16:15 часа на 09.01.20l8г.
5.2. Адрес на който да бъдат изпратени: Област СтараЗагора,общ.Гълъбово, гр.Гълъбово
- Извън града, п.к. 6280, административна сграда на,,Брикел" ЕАЩ, отдел ,,ТърговсIttr'',
5,З. Език на който да бъдат изготвени: български,

6- Офертите се отварят на следващия работен ден. За датата и лястото на договарянето llle
бъдете уведомениписмено опълнително,

Лице за контакт: Красимира Щимитрова, тел. 04181 62З9З

С уважени

илиАн
Про



БрикЕrт ЕАд
62в0
гр, Гъльбово

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

Изх.Nq .,'.4,.../ |':..,Y. :....20 1 8г.

до
УПРАВИТЕЛrI
нА,,тиви груп" оод
гр. .Щимитровградl ул.,,Велхем Пик" N! 10

факс: 0391 / б З0 80,

e-nraiI : tivigrup@tivigrup.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛЕВ,

Във връзка със създадената квал ttфикационно cIlcTeN{a с лред]!]ет: ,.,Щосr,авltа rra лагеlltt". ре(l, Л!

КС 02/20l 7г,, Ви отправям

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
в поръчка с предмет:

,,Щоставка на лагери за технологичните нужди на ,rБрикел" ЕАД",
рЕФ. J\ъ KC-02_2017-0l

УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

l. Предпrет на поръчката: ,,.Щоставка на лагери за технологиrIните нужди на.,Брикел"' IlA.](,

2. Условия и разN{ер на гаранцията за изпълнение на договора:
l-аранцията за изпълIIение е в размер на 4%, от стоЙността на договора, коЙто щс се cliJllotltt,

1-1редставя се преди подписване на договор в едI{а от следните dlормIи, по tlзбо1l tIlt

изtlълнителя: парична сума; банкова гаранция; застраховка. Когато ларанrlиrll,а е пal)II(lI{ir

сума тя следва да се преведе по банкова спtетка: IBAN:BG l4LINCR70001521779168, BI('
КО.Щ: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк А! клон Стара Загора.

З, Изискванията и условията за изпълнение на поръчката са описани в докуlчlентаlt|.iя,га ,]1r

участие в процедурата. Същата е безплатна и публикувана в про(lила на купуваtlа в

електронната преписка на квалификационната система. Интернет адрес, flа t<t,lii-l Lt с

достъп на докум еllтация l а за поръч ката Irtlp: '/hгikе I-Ьц.сопl/llg /lr,bq!!!,:.LL,,_ 
l,,t rr с r

рs
4. Условия за възлагане:

4,1 , Критерий за възлагане на поръчката - икономически най - изгодна o(lepTa въз tlctItlгзa

на най - ниската цена (предлоrкена обща стойност),

4.2. I-{e се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен l(LiTaJI()],.



ш БрkакЕ-п ЕАд
6280
гр Гьлъбово

тел,: 0418/ 621 28
тел/факс: 04] 8/ 62З 9З

5.

6.

или да включват електронен каталог.

4,3. Не се предвилtда провеждане на елеIстронен търг при определяне на изпълнli,tел.
Краен cpoIt за получаване на оферти, адрес на който да бъдат изпратени, език на ttoйTrl да
бъдат изго t вени:
5.1. Срокдо 16:l5 часа на 09.01.2018г.
5.2, Адрес на който да бъдат изпратени: Област СтараЗагора,общ.Гълъбово, гр.Гъ.пъбilвii
- Извън града, п.к. 6280, административна сграда на,,БрлIкел" ЕАД, отдел,,Търговсtсtt".
5.З. Език на който да бъдат изготвеI]и: български.
Офертлrте се отварят на следващия работен ден. За датата и ]!{ястото на договарянетtl щс
бъдете уведомени писмено допълнително.

Лице за контакт: Красимлrра ,Щимитрова, тел. 04l 8/ 623 93

илиАн



ш БрkаI<Еrт Елд
6280
гр Гьлъбово

до
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
нА,,БЕлоруски лАгЕри" Ад
гр. София, ул.,, Васил Кънчев" Л! 26, ет.2, вх. Г, офис 10

тел.: 02 846 80 76

е-ш ail: blageri@)blageri.com

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АКАБАЛИЕВА.

Във връзка със създадената квали(lикационно cllcTe]\,la с предl\lет: ..flocтaBtca на -llагерll-'. lrc(lr. Л!

КС 02120l7г,, Ви отлравяNI

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
в поръчка с предмет:

,,.Щоставка на лпгерIл за технологIIчните riу?fiдлl на ,,Брикел" ЕА.Щ",
рЕФ. J\ъ кс-02-2017-01

УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1, Предмет на поръчката: ,,,Щоставtса на лагери за технологичните ну)кди на ,.Брикел'' ЕА!.
2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:

Гаранцията за изпълнение е в размер на 4%,, от стоЙността на договора, коЙто ltle се cI(лIotIll.

Предс,гавя се преди подписване на договор в една от следните формrи, по Irзбор lla

изпълн}lтеля: паричIlа сума; банкова гаранция; застрatховка.

Когато гаранцията е парична cyNla тя следва да се лреведе по банкова спIе,ll<а;

IBAN:BGl4LINCR7000152l779468, BIC Ко,Щ: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк Af{ It.лоп

Стара Загора.
3. Изискванията I] условията за изпълнение на поръчката са описани в докупt ен],ацllяl,it зii

участие в процедурата. Същата е безплатна и публикувана в про(llrла на I()/llyBirtla lJ

електронната преписка на квалификационната система. Интернет адl]ес, }Ia ltLlii гtt t,

дос1 ьпltа лuк)\Iен lация,lа за пOръllкаlа hДд rЬц!s]:ЬЁ!ац! tE-r]lot|l-|lц I\|l, , I

4. Условия за възлагане:

4.1. Критерий за възлагане на поръчка,[а - икономлIчески най - изголна o(lepTa въз ocItoBa

на най - ItIlcKaTa цена (предлотtена обща с,гойност),

4.2, 1-{е се изисква о(lертите да бъдат представени под формата на електронен ката,jlог.

LIJIи да включват електронен каталог.

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

Изх,Nq ..?.../ 8г.



ш БрикЕл Е А,д
6280
гр, Гьлъбово

тел : 0418/ 621 28
тел/факс: 0418/ 623 9З

4.3. Не се предвитсда провеждане на електроIIеtt търг при определяне на Ilзпълн ll,геJ I.

5. Краен срок за получаване на оферти, адрес на който да бъдат изпратени! език на коitто ;1а

бъдат и зготвен и:

5.1. Срок до 16:15 часа па 09.01.2018г,
5.2. Ддрес на който да бъдат Ilзпратени: Област СтараЗагора,общ.Гълъбово, гр.Г,ьл,ьбовtr
- Извън града, п,к. 6280, административна сграда на,,Брикел" ЕА!, отдел,.Търгtlвсlttt",
5.3. Езиrt на който да бъдат изготвени: български.

6. Офертите се отварят на следващия работен ден. За датата и мястото на договарянето Iце

бъдете уведомени писмено допълнително,

Лице за контакт: Красимира {имитрова, тел. 0418/ 62З9З
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