
БррlкЕ-гI
протоItо,t

лъ 2 /2017

по процед)Iра с реф.Л! КС 0з-2017- 02

На заtсрито заседание в заседателната зала на ,,Брикел" EAfl копlIIсltя,.
назначена със Заповед Л! 1064/03.11.2017 г., в състав:

ПРЕffСЕflАТЕЛ:
Иваrr CrlMeorroB Монев - Ръководител отдел ,,Тьрговсrсrr"

ЧЛЕНоВЕ:
I ) КристIлан Атанасов Бадiкаков - Юрrtсконсулт

2) rrHrK. Красимпра Иванова .Щrrмитрова - Спецltа.пllст ОП

разгледа техническото предложение за изпълнение на поръчката на участниI( в Ilоръчl(а с
l,редмет: ,.fiocTaBKa на лItстова cToмalla, cToMaHelIIl профили п другIl Ntетllлlllt rlздслllrl
от нелIlгирана, конструкционна с,гомана", Реф. М KC-03-20l7-02, оl,крлl,га чрез
ltвали(lикациоrtна система с предп,Iет: ,,flocTaBIca на метални Ilзделия /тръбIl, лltс,l,оl}il
стомана, cTo]vrilнeнIt профrIли lI др./ за нуяците на ,,Брикел" ЕА!"с реф. j\i,t ItC
0З/2017г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИJIТА:

L Кратко оttисанItе на техническото предлох(ение на участника:

Участници:

изисквания

на Възлоrrtителя:

,,TpllToH" ОО.Щ

1-ехни.tесttи изtiскваIlI{я Отго

Производител и страна на произход

.rce1olMittal, Запороrrtста,л,ь
idenor, Прол,tет стиил
lтомана индъстриq, Меsсiег
lтомана индъстри ЧАо Евраз !МЗ
то\,1ана индъстри, Hascelilt

lрок l.tа валидност на офертата 5 месеца, от
атата която е посочеIlа за дата на получаване на

фертата.

lрок на валиднос,г на ot|_repTaTa 5 llccctla. l, t

атата която е посоtlенt] ,]а j(|l l,il ll;l
олучаване lra офертата,



рок lla действие на договора - 6 /пIссГ,/

от датата на подIIисване Ilil д()l,ов()l)а
tIин на I,1ЗПЪЛнеII!lе jloc l'al]Iitl'l е ltlc с('

вършват по заявка на Възлолtl.tтеля.

а В,ьз:rолtителя.

liол,tисttята KoHcTaTLipzI, че Техническото предло)Itение на участника отговаI]rI ltil
предварлIтелIIо ооrIвените ус.rIовLIя.

Il. Списъtс на участI]иците Il оферl,ите, предлоiкени за отстраняване от
N,lот1.1ви,tе за отстраIlяваltето lI\1 :

Няпrа та кава ytl а стII}IцII.
lI1. Списък на участниците и офертtлте допуснати до отваряне на плиI(а с ..ГIllеллагаt t rI

ценови парап4етри":
1.,,TplIToH" OOfl, гр. Сливен

poI( за rIзпъJIIIеll!1е IIа KoHKpeT}Ia з2lявI(а на
ъзложlIтеjIя 1 0 /десет/ дrIи о,t ла,l,ата на заявка

КоМИСИЯ:

ПРЕДСВДАТЕЛ: Иван Симеонов Монев .....,

ЧЛЕНОВЕ: 1. Кристиан Атанасов Баджаков

2. rrняt. KpacиMrrpa Иванова flимитрова .

рок ,]а изпълнение на l(ollк])eTllzt
ъзло)IiI.lтеля - 10 /лесе,r/ лгrrr о,г

ка на Възлоltсителя.

зая]]Iiil llil
.rlal,a lll llil

lIроцеду1-)аl,а. Il

Участници:

изистсваtлия

tta Възлоrrсlrтеля:

,,Трптон" ОО!

3potc на действI]е на договора - 6 /шест/ месеца o,I

цатата на полписване на договора I[а.tин Hz

{зпълненllе доставките lIIe се извършват 1lс

lаявка на Възло)I(ителя.


