
БруIкЕл
протокол

Nc 1 /2017

по проlIедура с реф. .J\Ъ КС 0З-2017- 03

с коIlстатацIl1.1

Нп заltрп,rо заседанIlе R заседателната зал1l на ,,БрlrIсел" EAfl lсопtttсllя,
ll1l]ндчена с,ьс Заповед ЛЪ 106З /0З.11.2017 г., в със,гаl}:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван CrrпrcorroB Монев - l'ъководите.п отдел ,r'I'ърговскrr"
tlЛЕНоВЕ:

l) Петя Петровл ХаджлIеЬа - Юрtrсконсу"лт

2) Ilнж. Kpacпrrrrpl Иванова fiпмптрова - Спецлtалпст,ОП

п}]Ilстъпll към отваl]яне !t разглех(дане на постъпилите първоначалlIи оферти гtо llol]l,чIi|l с
предNlет: ,,,Щоставка Hit безшевнrr тръбlr от стоNrаIIа пrарка СТ 20 по rlзrrсltBllн lll,1,it llil
ТУ l.t-з-,160-2009, ТУ 14-зР55-2001" Реф. JYg кС 03-20l7-03.' о,гI(рllта tll]e t

квzrлификационна сис,l,еNlа с пре1,1]\Iет: ,,!,оставка на металIIII llзд€"лlrя /тръбII, .llllc,I,oвil
cToNtaнa, cTo]tIдHeHIt про{lп"rIl lI др./ за Ii)Iждите на ,,Брпкел" ЕА!"с реф. J\i.t li(]
03i2017г.

В изпълнение на Репrен1.1е Na 1 029/26. 1 0.201 7г. на Изпълнителния д1.1l]еt(l,ор ]la

..Брlткел'' ЕА!, бяха изпратени покан}t за представяне на оферта в процедура tla догOt]арrllIе
с предварителна покана за уqастие до следните лица:

1 . .,Интерком груп" ОО.Щ, гр. Варна
2, ,,Тритон" ОО!, гр. Сливен
З , ,.Вокиплекс" OOfl, гр. Пловдив

В определеlrия срок до 16:l5 часа на l9,09.2017г, са постъпили първоllачалIrlл ot}lep,t tt

от следните лица:

N! участницп IJходяrrl IIопrсD tI:lc

1 ТDитолt" ооД. пr. Сlrивен l /0l ,1 1.20l 7г. 1 l:()5

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИfIТА:

1. Участнпци, представили всички rlеобходиNIи документи в

Iлзискванията на Възлолtителя. без констатирани лилса, I1епълнота или
на ипt|lормацията! вклюlIително нередовност и,гtи {lактическа грешка:

съоl,ветс,l,в Il е с

Ii ес ъ отв eTc,r,B l t с



1.1. ,,Трп,гон" ООЩ, гр. Сливев- вх. .]\t l/1/01.11.2011l.,l1,05 чtса.
Участникът е представил всички изисквани от Възлоrкитепя докуNlен,гIt.

2,Учасrници, ,]а кон,tо коN{исията е установи,Jlа Jlипса, пеllъJlltо,l,аl l1.]llL

Ilесъответствие на инt|lормацията, вклIочително нередовност или фаtсти.tесlсtt г1-1еtttliа

и/или несъответствия с изискванията на възлох(ителя:

Няпrа такива участнllцrl

КоМИСИlI:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивап CrIпreorroB Монев

ЧЛЕНОВЕ: 1. Петя Петрова Хадiкtrева

2. инж. Красппlлtра Иванова !имитрова


