
БррIкЕ-гI

г

пр от о кол

л} 1/2018

по процедура с реф. ,м КС 02-2017- 01

с констатации

I]a 10.01.2018г. от 10:00 часа, в заседателната зfu,]а на .,Брикел" ЕА!. коплисtlя

назначена със Заповед Ns 50/10.01.2018г в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Станимир Милков Христозов - Ръководител отдел ,,flоставки"
ЧЛЕНоВЕ:

i) Стефан Георгиев Кусев - Заместник-ръководител отдел ,,Поддръяtка и ремонт''

2) Кристиан Атанасов Баджаков - Юрисконсулт

проведе публично заседание, на основание чл, 54, a,T. 2 от ЗОП, за отваряне на полученI,1те

оферти в процедура с предмет: ,,flocTaBKa на лагери за технологичIIите ну)клII lllr

,,Брикел" ЕА!", реф. J\Ъ КС-02-2017-01, открита чрез ква.тификационна систе]\,Iа с предNlет:

,,!оставка на лагери"с реф. ЛЪ КС 02l20|7r.

На заседанието на комисията присъства:
Г-жа Румяна Петрова !анева - представител на,.Тиви груп" ООfl, редовно упълноNlоtценt] с

пълнопlощно }iЪ 5 1 5 от 24.01 .201 8г.

В изпълнение на Решение ЛЬ 6/02.01,2018г. на Изпълнителния директор на ,.Брt,lкел-'

ЕА.Щ, бяха изпратени покани за представяне на оферта в процедура на договаряне с

предварителна покана за участие до следните лица:

fr

о ,,Авангард консулт" ЕООЩ, гр, Пловдив
о ,,Технотрейд-Ко" ооД, гр, Пловдив
о ,,Тиви груп" ОО,Щ, гр. .Щимитровград
о ,,Белоруски лагери" А,Щ, гр, София

Председателят на комисията получи протокол по чл. 48, ал.

участItиците оферти.
Всички членове и председателят на комисията подписаха декларации по чл. 10З, ал. 2 or,

зоп.

РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ОТКРИТОТО ЗАСЕДАНИЕ

В определения срок до 16:15 часа на 09.01.2018г. са постъпили следнIt,l,е

първоначални оферти:

6 от ППЗОП и представе}lиlе о I



Nq по

ред

Подател на заявление за участие Вх. номер дата и час на
полччаване

1 ,,Белоруски лагери" А.Щ, гр. София Ns1 08.01,2018/1 1:j0

2 ,,Тиви груп" ОО!, гр !имитровград j\q 2 09.01 .201 8/10:35

J ,,Авангард консулт" ЕОО!, гр, Пловдив N9з 09.01.201 8/l0:40

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, с,ьгJIасн()

отразеното в протокол по чл. 48, ал.6 и па основание чл. 54, ал.1 от ППЗОП като оповестll
съдържанието им! както следва:

1 . ,,Белоруски лаrери"_АЩ, гр. София

У.Iастникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плик, Комисията оповестIl

съдържанието на плика: Папка с първоначапна оферта за участие и предложение зil

изпълнение Еа поръчката и плик с надпис - ,,Предлагани ценови параметри". Комисt,lята l.t

представитеJIя на ,.Тиви груп" ОО! подписаха техническото предложение на участниItа II

пликът с надпис ,,Предлагани ценови параметри".

2. ,,Тиьи груп" ОО.Щ, гр. ,Щимитровград

Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плик. Комtисията onoвecl,Il

съдържанието на плика: Палка с първоначална оферта за участие и предложение за

изпълнение на поръчката и плик с надпис - ,,Предлагани ценови параметри". Комисrtятir
подписа техническото предлоя(ение на участника и пликът с надпис Предлагани цеttовtr

параметри".

3. ,,Авангарл консулт" ЕОО'Щ, гр. Пловдив

Участникът е представил офертата си в запеаIатан непрозрачен плиrс. Комисията оповесlIi
съдържанието на плика: Папка с първоначаляа оферта за участие и предложенIле зLt

изпълнение на поръчката и плик с надпис -,.Предлагани ценови параметри". Комислтята lT

представителя на ,,Тиви груп" OOfl подписаха техническото предложение на участ}Iика lI

пликът с надпис Предлагани ценови параметри".

С това приключи публичната част от работата на комисията.

РАБОТА НАКОМИСИЯТА НАЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

Проверка относно наличие и 
редовносT 

на представени документи в първонача.пната

оферта.

1. Участници, представили всички необходими док1менти в съответствие с изискванията ]lit

възло)кителя в поканата и документацията за участие. без констаrирани липса на док)NlеII,1 lt

и/или несъответствия иlиллl друга нередовност, включително фактическа грешка:

J



1.1. ,,Белоруски лагери" А,Щ, гр. София - вх. Nq l/08,01.20l8г., 11,30 часа.

у.lастникът е представил всички изисквани от Възложителя документи.

1.2. ,,Тиви груп" ОО.Щ, гр. ,Щимитровград - вх, М 2/09.01.201 8г., 10:35 часа

Участникът е представил всички изисквани от Възлоrrtителя документи.

1.З. ,,Авангард консулт" ЕОО!, гр. Пловдив - вх. NЪ 3/09,01.2018г., 10:40 часа.

Участникът е представил всички изисквани от Възложителя документи.

2.Участници, за които комисията е установила липса, непълнота или несъответствlIе на
информацията, включително нередовност или фактическа грешка и/или несъответствIlя
с изискванията на възлох(ителя:

Няма такива участници

З. Списък на участниците, които не отговарят на изискванията на Възлоrlсителя tl са

предложени за отстраняване от поръчката:

Няма такива учдстницIr.

4. Списък гlастниците, които отговарят на изискванията на Възложителя и чиито техниtlесl(ll
предложения за изпълнение на поръчката се допускат до разглеждане от комисията:
4.1 . ..Белоруски лагери'' АЩ
4.2. ,,TllBи груп" ОО!
4.3. ,,Авангард консулт" ЕОО!

2, Кристиан ATarracoB Баджаков

КоМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Станимир Милков Христо

ЧЛЕНОВЕ: 1. Стефан Георгиев Кусев .....




