
БрkакЕrт ЕАд
6280
гр, Гьлъбово
обл, Ст, Загора

тел : 0418/ 621 2в
тел/факс; 0418/ 623 93,

..20l8г,

до
УПРАВИТЕЛЯ
нА,,вокимЕкс" оод
гр. Пловдив,
ул. ,,Крушево" ЛЪ 7

факс: 032 / б9 39 5б
е-m ail : r,oki mcx(Dabv. tl g

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТОВ,

Br,B вр,ьзка със действаща,га квали(lикациоrIIIа систеIчIа с предмет: ,,!,оставкл на NtсталtIII

цзделия /тръби, листова стомана, cToMaHcHlI профrrлll п др./ за Hy?r\цIrTc на ,,БрrIкс.п"
EAfi", реф. М КС 03/2017г., в която дру)кеството, което представлявате е y.tacTHlllt, Btt

отправя]чI следната

ПОКАНА_ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
в оОществена поръчка с предмет:

,,.Щоставка на горещо валцовалIlt безшевнлr тръбп по осепr обособелlrI позlIцlltl ",
реф. N} КС-03-20|7-04

за обособени позиции Nq 1, Nq 2, 19 3, Nq zl, N! 5, ]ф 6, Nq 7, Nц 8

УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Предметът на поръчI(ата: ,,fiocTaBrca на горещо валIlованIл безшевнrr трьблr по occrI

обособенrr позиции" е подробно описан в документацията къN{ поръчката. Оселl le

обособени позиции на поръчката са отнесени къп,l обособените позIлцIiII о,1-

Квалификационна систепла Ng КС 03/2017г. както следва:

-а- По Обособена позиция 4 от квалификационна систеNtа реф. Л! КС 0З12017 с

предмет на позицията: ,,,Щоставка на тръби използваIIи в парни котли и тръбопроводи псl

lлзискване на ТУ 14-ЗР55-2009, ТУ 14-ЗР55-2001 и др.":

. обособена позиция Nq 1 от обществената поръчка: ,,.Щоставка IIа гореIIl()

вfu.Iцовани безшевнtr тръби от cTo]llaнa NIapKa Ст 20 с размери О22хЗ"
. обособена позиция Nч 2: ,,,Щоставка на горещо валцовани безtrlевнлr трl,бtt o,t

стомана марка Ст 20 с размrери О32х4"



ш БрикЕrт ЕАд
6280
гр Гьльбово
обл Ст.3аrора

. обособена позиция ЛЪ 3: !оставка на
cToмal]a марка Ст 20 с размери О42х5"

о обособена позиция Ль 4: !оставка на
стомана l\4apкa Ст 20 с размери О60х6"

о обособена позиция N! 5: Щоставка на
стомана марка Ст 20 с размери О 1 08х4"

тел : o418l 621 28
тел/факс 041В/ 62З 9З,

горещо валцованll безшевttll r,1ll,бtl

горещо валцовани безшевнlt тllъбIt

горещо ваJlцовани безшевIlt,t тllr,бtl

()l,

()l

-б- По Обособена позиция 1 от квалиtРикациоI{на система pe(l. Nl КС 03/20 1 7 с

предмет на позицията: ,,.Щоставка на тръбrI, лпстова cToillaHa, cTo}IalleIIII пpot[tIlttt
и другIr N{еталнII IIзделия от ItелегIlрilна, конструкционпа стомана"

о обособена позиrцля Ль б от обществепата поръчка: .щоставltа на гоl)еIцо
валцовани безшtевни тръби от стомана NIapKa Ст 3 с размери ОlЗЗх4"

. обособена позиция Nl 7: .Щоставка на горещо валцовани
стомана марка Ст 3 с разплери О159х4

о обособена позиция N'ч 8: ,Щоставка на горещо валцовани безшевнlI тръбtt or,

стомана марка Ст З с размери Ol59x5"

2. Условия и размер на гаранцията за изпълненItе IIа договора:
Гаранuията за излълнеl{llе е в разfilер на Jyn ог прогнозната стойносt Hil доI oBopil. KOiil,,

ще се сключи. Представя се преди подписване на договор в една от следI,1l]те clopпtIl. tttl

избор на изпълнителя: парична супла; бапкова гаранцI]я; застраховка, Когато l,араltцttя,tа е

парична сума тя следва да се преl]еде по банкова сN,lетка: IBAN:
BGl4UNCR70001521779468, BIC КО!: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк А! гр.Стаllа

Загора или да се представI.I в брой в касата на дружеството.

J.

4.

Изискванията и услов}Iята за Iлзпълнение на поръчката са описан!l в документаt(Irята ,la

участие в процедурата, Същата е безплатttа ll публикувана в профила па купува(Iа tl

електроIIна,га преписка на квалlл(lикационната систеNlа. Интернет адрес, на I(oI-1-1-() е

достъпllа документацията за поръчката - httрliуцц.Ьдi_Lg!:ýg.сопr/Iэц/iф.tllц-_1L)1-Ццsr

Dl,оlrlе/сlL]4Цfi!Д!

условия за възлагане:

4.1. Критерий за възлагане на поръчката - иковомически Hari * r,rзгодна o{lellTa вr,,з

основа на най HLlcKaTa цена (предлоlItена обща cToTiHocT),

4,2. Не се изисква оdlертите да бъдат представени под формата I]a елекl,р()llе]t

каталог, или да включват електроIIен каталог.

4.З. Не се предвижда провепtдане на електронен търг при определrllIе Ila

изпълнител,
4.4. Офертите могат да бъдат подавани за една, за пяколко или за всички oбoctltrctttt

позиции.
4.5. Не е на,лице ограничеIlие за броя на обособените позиции, KoI{To се възлагllт ltil

един изпълнител.

безпlевни тръби от



{

ш БрикЕrт ЕАд
6280
гр. Гъльбово
обл, Ст Загора
5, Прогнозната стойност на отделните обособени позиции е както следва:

} Обособена позиция No 1: ,,flocTaBKa на безшевни тръби от стомана марка Ст 20

с размери а22хЗ" - 16 000.00 / шестнадесет хилядиl лева без ДДС;
} обособена позиция Nь 2: ,,,щоставка на безшевни тръби от стомана марка ст 20

с размери аЗ2х4" - 185 000.00 /сто осемдесет и пет хиляди/ лева без ЛЦС;
} обособена позиция No 3: ,,.Щоставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20

с размери а42х5" - 21 000.00 / двадесет и една хиляди/ лева без ,ДflС;
} обособена позиция No 4: ,,.щоставка на безшевни тръби от стомана марка ст 20

с размери абОх6" - 118 000,00 / сто и осемнадесет хиляди/ лева без ,ГИС,
} Обособена позиция N 5: ,,.Щоставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20

с размери О108х4" - З5 000.00 / тридесет и пет хиляди/ лева без ДДС.
} обособена позиция Nч 6: ,.,Щоставка на безшевни тръби от стомана марка С,г З с

размери а\ЗЗх4" - 2 500.00 / две хиляди и петстотин/ лева без ,.Щ!С.
} обособена позиция No 7: ,,.Щоставка на безшевни тръби от стоN,lана Mhprta С,г З с

размери а|59х4" -2 500,00 / две хиляди и петстотин/ лева без !ЩС.

размери а159х5" -2 500.00 / две хиляди и петстотин / лева без ДДС.

6, Краен срок за получаване на оферти, адрес на който да бъдат изпратени, език на който дit

бъдат изготвени:
Срок до 16:15 часа на 09.0З.2018г.
Адрес на който да бъдат изпратени: област Стара Загора, общ. Гълъбово, r,p.

Гълъбово - Извън града, п.к. 6280, административна сграда на,,Брикел" ЕА.Щ

6.3, Език на който да бъдат изготвени: български.

7. Офертите се отварят на следващия работен ден. За датата и мястото на договарянето lIte

бъдете уведоменII писмено допълнително,

Лице за контакт: Красимира !имитрова, тел. 04l 8 62j9З

тел,: 0418/ 621 2В
тел/факс: 04,18/ 62З 9З,

6.1.
6.2.

iiьь9



ш БрикЕlт ЕАд
6280
гр- Гьлъбово
обл Ст Загора

до
УПРАВИТЕJ'UI
нА,,тритон" оод
гр. СлIrвен,
ж.к. ,,Сllните камънIIl', бл. 30, вх. А, ап.4

факс: 044 l62З807
c-lnlril: tгitOn Ь g(rDabv.llg

УВА}КАЕМИ ГОСПОДИН КОСТАДИ НОВ,

Във вр,ьзка със дейiтващата кваллI(lикационна систеN,Iа с предN,Iет: ,,.Щос,гавкil Hil NIе,гil,пlIIl

IlзделrIя /тръбп, лIлстова cToNIaHa, стомIанени профплп и др./ за пу)rцlr,ге tla 
',,Брlltlс.п"

ВДД", реф. ЛЪ КС 0З/2017г., в която друпtеството, което представлявате е y.laclHl.tK, ГJtl

отправям следна,га

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
в обшIес,гвена поръrIка с предмет:

,,flocTaBKa tla горещо валцованll безшевrIrr тръбrr по осем обособенIл позIIIчtll ",
реф. J\Ъ KC-03-20t7-04

за обособени позицлlи N9 1, N9 2, Nq З, Nq 4, Nq 5, М 6, Л9 7, М 8

УСЛОRИЯНАВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
dL Прaдralu, на поръrп(ата: ,,flocTaBKa на горецо валцовани безшевrrrr тръбll по tlccrt 
fr

обособенrr позlIцltlt" е подробно описан в докуNIентацията къ\,I порыII(L]r,а. Оселr tc,

обособени позиIlии на поръчката са отнесени към обособенt,Iте поз!lllllll () l

l(валификационна сйстема Nq КС 03/2017г. както следва:

-а- По Обособена позиция 4 от кваlпификаI(ионна систеп,tа реф. Nл ItC 03/2017 с

предN{ет IIа позицIлята: ,.flocTaBKa на тръбtл използвани в парни котлIл и тръбопроводlI гlо

изискване на ТУ 14-ЗР55-2009, ТУ 14-ЗР55-2001 и др,":

о обособена позиция N! l от обществената поръчка: ,,!оставка на ],()pellt()

валцовани безшевни тр,ьби от стомана марка Ст 20 с размери О22хЗ"
. обособена позиция Nl 2: ,.!оставка на горещо валцоваIlи безrttевни rръбtl o,t

стомана марка Ст 20 с размери ОЗ2х4"

]

Изх.N!r ý./.V. 18г.



ht(aг БрикЕrт Е А,д
6280
гр. Гъльбово
обл. Ст, 3агора

. обособена позиция J',lb 3: flocTaBKa на
стомана марка Ст 20 с размери О42х5"

о обособена позиция Ne 4: flocTaBKa на
стомана марка Ст 20 с размери О60х6"

. обособена позиция ЛЪ 5: !оставка на
стомана марка Ст 20 с размери О 108х4"

тел 04,18/ 621 28
тел/факс: 041В/ 623 9З,

горешо ваJlцоваltи безшевни l lrb,]ll

горещо валIIовани безшевtlлl трr,бtl

горещо валцовани безшtевtrl,t тръбtt

_б- По Обособена позиция 1 от квали (lикационна cI-lcTeN,Ia pe(l, М I(C 0З/2()l7 с

предмет I.Ia позицията: ,,.Щостtrвка rla тръбп, лIlстовп cToNIaHa, cTo]uaHetIII пpot[It.ltt
rt другп метi|лнIl lIзделIlя от нелегпраIlа, I(онструкцliонна с,гомана"

. обособена позиIIия Nq б от обществената поръчI(а: locTaBIta на гоllепl()
валцовани безшевни тръби от стоп,lана марка С,г 3 с размерrt оlЗЗх4"

о обособена позI]lцля No 7: ,Щоставка на горещо ваrrцовани безшевтlli тl)ъбlI (l l,

стомана марltа Ст З с разпrерtл О159х4
. обособена позиция Nч 8: flocTaBKa на горещо I]аJlцовани безшевни ,t,lrт,бtl il l

стоп,lаtlа марка Ст 3 с разпlери О159х5"

2 Условllя и размер на гаранцията за изпълнение на договора:
l-арантlията Ja IIзпълнение е в раз\,lер lla 40о t,t проlнознага стойносl llil лul()l,uрl, Kt,ii l(l

ще се склю.Iи. Представя се преди подписва}Iе IIа договор в една от следните t}lo1,1ltIl. lto

избор rtа изпълнителя: парична cyмra; банкова гаранцI]я; застраховка, Когато гаранцrIяr,а е

парична cyNta тя следва да се преведе по баttкова сN,Iе,гка: [I]z\N:

BGl4L]NCR70001521779468, BIC КоД: UNCRBGSI--, Уникредит БулбаtItt А! гр.Стара

Загора или да се представи в брой в касата на дружес,гвото.

Э , Изискваrtията и условията за изпълненlJе на поръчката са описанI] в доItуN.lентацlIrI,1 а ,iil

учасl,ие в процедурата, Същата е безплатнit lt пуб.r кувана в гrрофила IIа I(),tl) ltitllil lt I

електроIIната преписка на квil-пификаt.lиовната сист Nla. Интернет адрес. Hir lttliil t,l с t
лостъпна докумеIIтацията за поръчката - httр://l,r,ъ.r.ч.Ьгikеl-Ьg.соr-п/[!аЬqцrl ццlllLr1сг

:

Ч . Условия за възлагане:

\,l. Критерrrй за възлагане на порътката - Ilкономически най - lrзгодrrа o{lellTa вr,з

основа на най Hticкaтa цена (предлоlкена обща стойност),
\,z. Не се изисква офертите да бъдат представени под форма,га на eлeltTl)ollell

катaulог, или да вклIочват електронен каталог,
I\.з. Не сс предвижда провеждане на електронен търг при определяне IJa

изпълнител,
\.+. Оt|lертите могат да бъдат подавани за еднal, за Ilяколко LIлп за всиtll(ll обсlсобеttll

позиции,
Ч,). Не е налице ограничение за броя на обособените позици}I, KoI]To се възлагlll, Ila

един изп,],лни],ел,



ш БрикЕlт ЕАд
6280
гр Гълъбово
обл Ст.3аrора
5 Прогнозната стойност на отделните обособени позиции е както следва:

} Обособена позиция Nч 1: ,,!оставка на безшевни тръби от cToMalta MrapKa Ст 20
с разN,Iери О22хЗ" - 16 000.00 / шестнадесет хиrrядиl лева без ДДС;

} Обособена позиция N! 2: ,,!оставка на безшевни тръби от стомана MrapKa Ст 20
с размери ОЗ2х4" 185 000.00 /сто осемдесет и пет хиляди/ лева без !.ЩС;

} Обособена позиция No 3: ,,.Щоставка на безшевни тръби от стомана MrapKa Ст 20
с размери а42х5" - 21 000.00 / двадесет и една хllлядиl лева без ДДС;

} Обособена позиция ЛЪ 4: ,,!оставка на безшевни тръби от стомана марка Cr, 20
с размери О60х6" - 118 000.00 / сто и осемнадесет хиляди/ лева без !ЩС.

i Обособена позиция ЛЪ 5: ,,!оставка на безшевни тръби от стоN{аIIа марка Ст 20
с размери О1O8х4" З5 000.00 / тридесет и пет хилядиl лева без ДДС.

> Обособена позиция ЛЪ 6: ,,!оставка на безшевни тръби от стомана марка Ст З с

р.вмери ОlЗЗх4" - 2 500.00 / две хиляди и петстотин/ лева без ДДС.
) Обособена позиция N 7: ,,!оставка на безшевни тръби от стомана марка Ст З с

разI\,Iери o159xrl" - 2 500.00 / две хиляди и петстотин/ лева без ЩfС.
i Обособена позиция N! 8: ,,,Щоставка на безшевни тръби от стоN{ана пrарка Ст З с

размери а159х5" -2 500.00 / две хиляди и петстотин / лева без .Щ,ЩС.

,6, Краен срок за полгrаване на оферти, адрес на който да бъдат изпратени, език tIа който ла
оъдат изготвени:
бl. Срок до l6:15 часа на 09.03.2018г.
ý.2. Адрес на който да бъдат изпратени: Област Стара Загора, общ. Гълъбово, г1-1.

Гълъбово - Извън града, п.к. 6280, административна сграда на,,Брикел" ЕА!
о. j. Език на който да бъдат изготвени: български.

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

lý О,Рaрr"r" се отварят на следващия работен ден. За датата и мястото }Ia договарянето ще
бъдете t,ведоплени писмено допълнително.

Лице за контакт: Красипrира ,Щимитрова, тел. 041 8 62З9З

J

б+\)

илилн



ш БрикЕrт ЕАд
6280
гр- Гьлъбово
обл, Ст, Загора

тел : 0418/ 621 28
тел/факс: 0418/ 62З 93,

Изх.N!r

до
УПРАВИТЕЛЯ
нА,,интЕрком груп" оод
гр. Варна,
Ул. ,,Инж. Павллrн Нлtколов" J\Ъ 11

факс: ()52 / 51 12 72 ll5
е-rплil: К NIKOLOVГriINTBRCONIGRIJP.BG

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

Във връзка със действаIr{ата квшификациоl]lIа cllcтe]vla с предN{ет: ,,flостлвкl llil Nte-l,ilJIIllI

изделIIя /тръби, листова сто lана, стоманени профrrлп rt др./ за нужцIlте rra ,,Брrlltс.п"
ЕА!", реф. J\! КС 03/2017г., в която дружеството. което представлявате е y.lircTttttlt, [}lt

отправям следната

ПОКАНА_ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
в оОщес,гвена поръчка с предNIет:

,,flocTaBKa iia горещо валцовднIl безшевнлl тръбrt по ocepr обособеrrr.r позлlцIlll ",
реф. лЪ КС-03-2017-01

за обособени позиции Nc 1, N! 2, Nа 3, Nq 4, Jф 5, ЛЪ 6, ЛЬ 7, N9 8

УСJlоВИя НА ВЪЗЛоЖИТЕЛЯ:

1 Предметът на поръчката: ,,flocTaBlca на горещо валцованII безшсвlrrr тръбlr по occrI

обособепlr позl1цltи" е подробно описан в докуNIеlrтацията I(ъм llоръчката. ()cellte

обособени позLlции на поръчката са oTHeceHrl към обособените позl{llпll ()l

Квалиtрикацlлонна система ЛЪ ItC 0З/20l7г. както следва:

-а- По Обособена позиция 4 от квалификаllионна система реф. Nl ItC 0Зl20|] с

пред]\,tет на позицията: ,,,Щоставка на тръби използвани в парнIt котли и гръбопроводrI по

изискване на ТУ l4-ЗР55-2009,ТУ 14-3Р55-2001 идр.":

. обособена позиция Л! l от общесr,вената поръчка: ..locTaBKat tlal г()реII(о

I]аJII(овани безпrевIlи тръби от сто]\,1ана марка Ст 20 с размери О22хЗ"
. обособеltа позиция Nl 2: ,.!оставка на горещо валцованt{ безtпевнtr тръбtt от

стомана марка Ст 20 с разп,rери ОЗ2х4"



ш БрикЕlт Е А,д
6280
гр Гьлъбово
обл. Ст. Загора

. обособена позиция Nч З: !оставка на горещо
стоNlана марка Ст 20 с размерtл О42х5"

о обособена позиция J,l! 4: .Щоставка на горещо
cтoNraнa марка Ст 20 с размери О60х6"

о обособена позиция N 5: ,Щоставка на горещо
стомана марка Ст 20 с размери О 1 08х4"

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

ваJ,lцовани безшевнлl ,t 
рl,бlt

валцовани безшевtttt цlъбtl

валцовани безшевнli тръбtl ()l,

оl

-б- По Обособена позиция 1 от квалификационна систеN{а реф. Лс ItC] 03/20 1 7 с

предмет на позицията: ,rflocTaBKa Iln тр,ьбп, листова стомана, cтo|}laнe}lll проt|ltl"пlI

rI другII металIIлI IIзделIlя от нелегираllа, конструкцлtонна cToMalIa"
. обособена позиция Л! б о,г обществената поръчка: .щоставttа на горспttl

ваllцовани безшевнtl тръби от стомана марка Ст 3 с размерIл ОlЗ3х4"
. обособена позиция Nl 7: ,Щоставка lra горещо вацIlовани безшевllи тllъбtt rrt

стомана марка Ст 3 с размери Ol59x4
о обособена позIiция Nl 8: f(ocTaBrta Ila горещо валцоватIи безшевtttl r,;t,ьбtl tl l

стомана марка Ст З с размери O l59x5"

Д, Y"nooro и разl",tер IIa гаранцията за !1зllълнение на договора:
Гзранuияtа за изпълненllе е в рilз\Iер lla -+0о o,1 прогllо}llа,lа стоЙност на .-lоговоlrl. I(ltiil(l

ще се склюLlи. Представя се преди подписване на договор в една от следнtiте (lopltlII. гtо

tлзбор на изпъ.цнителя: парична сума; банкова гаранцIiя; застраховка. Когато гаранtцtя tit е

паричIlа сума тя следва да се преведе по банкова cNle,l l(t.l: IBAN:
BGl4UNCR70001521779468, BIC КО!: L]NCRBGSF, Униtсредит Булбаrrк А! г1l,Стара

Загора или да се пl]еllстави в брой в касата на дружеството.

Ь. Иaua*"u"rr"rа и условията за изпълнение на поръчката са описани в докуNIеItтацltяl,а ,Ja

участие в IIроцедурата. Същата е безплатна и публикувана в профила на к)/пуRача в

електронната преписка на квалификационната сliс,геNlа. Интернет ад}]ес, на Koiiltl с

достъпна локупIентацията за поръqката - httр:/'АцщцЬIЦgЦц.соm/Ьg!фtrL]t:LLýlhл,!:!,_
:

\. У"rо"rrо за възлагане:

'\.1. Критерий за възлагане на поръчката иконоN{и!tески паГI - изгодна оrllе1l,гir в1,1

ослова на най ниската цена (предлоlкена обща стойност),
ц.2. Не се, ttзисlсва о(lертите да бъдат представени под форлtатl lla елсl(tl](tllсll

катzuIог! или да включват електронен каталог.

ч.з, FIе се предви)кда провеждане rIa електронен търг прIt опреllеJIJIIIе lla
I-1зпъJII]ител.

\+. Офертите \,tогат да бъда,г подавани за едIIа, за няколко или за всиLIки обособеrttt

позиции.
Не е на,rице огранIлчение за брол на обособените позицилI, KotlTo се възJIагll], tla

t

един изпълнител.



ht(Ё БрикЕrт
6280 тел,: o418l 621 28
гр Гьлъбово тел/факс: 0418/ 623 93,
оl л Ст. 3аrора

ý , Прогнозната cToiiHocT на отделните обособени позиции е както следва:
i Обособена позиция NЪ 1: ,,,Щоставка на безшевяи тръби от стомана марка Ст 20

с размери О22х3" 16 000.00 / шестнадесет хилядиl лева без ДДС;
} Обособена позиция No 2: ,,,Щоставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20

с раз]чlери а32х4" - 185 000.00 /сто осемдесет и пет хилядиl лева без,Щ!С;
} Обособена позиция NЪ З: ,.,Щоставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20

с размери а42х5" 21 000.00 / двадесет и една хилядиl лева без !flC;
} Обособена позиция ЛЪ 4: ,,.Щоставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20

с размери а60х6" - 118 000.00 / сто и осемнадесет хилядиl лева без ,Щ!С,
i Обособена позиция NЪ 5: ,,,Щоставка на безшевни тръби от стомана пларка Ст 20

с размери О108х4" - З5 000.00 / тридесет и пет хиляди/ лева без ДДС.
i Обособена позиция Nч 6: ,,,Щоставка на безшевни тръби от стомана мIарка Ст З с

размери аlЗЗх4" -2 500.00 / две хиляди и петстотин/ лева без !,ЩС.
} Обособена позиция Nл 7: ,,.Щоставка на безшевни тръби от стоп{ана пIарка ('г З с

размери а159х4" -2 500.00 / две хиляди и петстотин/ лева без,Щ,.ЩС,

i Обособена позиция NЪ 8: ,,.Щоставка на безшевни тръби от стоп{ана пларltа Ст З с

размери а\59х5" -2 500.00 / две хиляди и петстотин / лева без !flC.

G, Краен срок за получаване на оферти, адрес на който да бъдат изпратени, език I{a KoijTo /(;t

l

бъдат l.tзготвени:-
6.1, Срок до 16: 1 5 часа на 09.03,20 1 8г.
6.2. Адрес на който да бъдат изпратени: Област Стара Загора, общ. Гълъбово, г,1l.

Гълъбово - Извън града! п.к. 6280, административна сграда на,.Брикел" ЕА!
6,З. Език на който да бъдат изготвени: български.

Ч, О,Р.рrrra се отварят на следващия работен ден. За датата и мястото на договарянето ще
бъдете уведомени писмено допълнително.

Лице за контакт: Красимира ,Щимитрова, тел. 0418 62З9З

{
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Ш БРИКЕrТ ЕЛД
6280
гр Гълъбово
обл. Ст. Загора

до
УПРАВИТЕЛЯ
нА,,мЕтАл груп Елит 2006" Еоод
гр. соФия
ж.к.,,лозЕнЕц",
ул. ,,горски пътник" Бл.48, Ет. з
ФАКС: 02 / 963 з8 64
E-MAIL:MGE2006@ABV.BG

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АТАНАСОВ,

Във връзка със действащата квалификационl{а систеN,lа с предмет: ,,flocr-aBIt:r llil ]!lc'гil"цllll

IlздслIlя /тръби, "rIистова стоNIана, cToNIalieнlt профп.ilп и др./ за ltуiкдIrтс rIt,,Бptlttc.l"
EAfl", реф. Л} КС 0З/2017г., в която друп(еството, което представлявате е yчitc,t,ItItt<, JЗtI

отправяIlt следната

ПОКАНЛ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФВРТА
в ооществелlа поръчка с прелNrет:

,,.Щоставrсп на горещо BaJtIIoBaHи безшевни тръбп по осепr обособенrI позllIцtIll ",
реф. J\i КС-0З-2017-04

за обособени позиции Nq 1. N! 2, N! 3, Ng 4, М 5, Nc 6, N! 7. N,r 8

УСЛоВИЯ НА ВЪЗЛоЖИ'tЕЛЯ:

i-. Предметът на поръчката: ,,.Щосr,авка на горещо валцованtI безlпевпrt "грьби по occrl
обособеIrи позлIцIrп" е подробно описан в докуNrентацията към поръllката. Oceпtтc

обособени позиции на поръчката са отIlесени към обособените позпцltll ()l-

Квалификаtlионна систеп,Iа J',]Ъ КС 03/2017г. както следва:

-а- По Обособена позиция 4 от квалификаllионна систеNIа реф, JФ КС ОЗ12017 с

прелмет на позицията: ,.!ос,rавка на тръби използванtт в парни котлIi и тръбоrIрс'llзо;1ll Ittl

изискваIlе на ТУ 14-ЗР55-2009, ТУ 14-ЗР55-2001 и др.":

о обособена позиция ],lq 1 от общесl,вената поръчка: ,,!оставка на гореllк)
ваJlцовани безrrtевни тр,ьби от стоп{аIIа марка Ст 20 с размери О22хЗ"

тел : o418l 621 28
тел/факс] 04'1В/ 62З 9З,

fi

{



БрикЕrт Е А,д
6280
гр. Гъльбово
обл Ст,3агора

о обособена позиция Nq 2: ,,Доставка
стомана марка Ст 20 с размери ОЗ2х4"

. обособетrа позиция Nl З: .Щоставка
стоп.{ана марка Ст 20 с размерrl а42х5"

. обособена позиц}lrl NIt 4: .Цоставка
cToN{aHa марка Ст 20 с разrчrертл О60х6''

о обособепа позиция N! 5: Щоставка
с,tо]\,1ана марка Ст 20 с размери О1O8х4"

тел.: o418l 621 28
тел/факс: 0418/ 623 9З,

на гореtцо ва.]Iцовапи безшевttti ,l 
рьбtI

lla горешо вапцоваllи беlшсвtttt tlrt,ii11

на горецо валцовани безпlевни т1l,ьбIt

на горещо валцовани безшевтлп тръбlI

()l

-б- По Обособена позиция 1 от квалIrфикационна система реф. Nл IiC 0З/2017 с

предмет на позицията: ,,,Щоставка на тръби, листова cTo]ttalla, стопlаненII проt|lII.пll
п другп Nlеталtlti IIзделпя от нелеглrрана, конструкцпоIIна cToMatta"

о обособена позиц}lя NЪ б от обществеIrата поръLIка: !оставltа IIа гоl)еIло
валцоваIIи безшrевни тръбrt от cToN,IaHa п.tарка Ст 3 с разпIери ОlЗ3х4"

о обособена позиция Nч 7: !оставка на l,орещо валIIовани безtпевтttl 1,1lьбlt о r

стомана марка Ст З с размери О159х4
о обособена позиция N 8: fiocTaBKa IIа горещо валцоваllli безшевtttr r,ръбIt tlt

стоп,lана марка Ст 3 с размери О 159х5"

2' , Условия и размер на гаранцията за изпълнение IIа договора:
Гаранцията за изпълненllе е в разl\,Iер на 40% от прогнозната стойност па догово1llt. ltrlii t,,

ще се склюLI1.1. Представя се преди подписване на логовор в една от cлejtнIJ,I,e (lcipпttt. tro

избор на изпъл1lителя: паричIlа сума; банкова гаранция: застраховка. Когато гаlrаttцtIя,l lt с

ларична сума тя следва да се преведе по банкова сп{етка: IBAN:
BGl4UNCR70001521779468, BIC KOfl: UNCRBGSF, Уникрелиr, Бу,:tбанк А! гр.Сiтара

Загора или да се представи в брой в касата Ila друtI(ествоl,о.

Э.. Изискванията I] условията за }Iзпълнение на поръчката са описани в доItуN,IентацItята з1l

участие в проtlедурата. Същата е безплатна и публttкувана в профила на ]tyпyвirtllr lt

електронIIата преписка на квалифlлкаrlионната система. Интернет адрес. на l(t,lii lLl с

достъпна доIIуNIентацията за поръчката - lrltр/\yw!.Ьц!!ý,LЬg ц/а Ьоttt-tts,/Ь!ц_с]r,,

StOn]an

Ч , Yano""" за възлагане:

ч.1. Критериr"l за възлагане на поръtIката ltttономи.Iескtt Haii изгол}Iа oc|le1ll,a rзl, l

основа на най ниската цена (предлоlкена обща стойност),
,2, Не се изисква офертите да бъдаr, представени под (lорпlата на eлel(,Illolle]l

каталог, или да включват електронен каталог.

Ц.З. Не се- предвижда провеждаFIе ла електронен търг прli опl]едеJIrIIlе Ilil
Iiзпълнител.

Ч,r. ОфертItте могат да бъдат подавани за едIlа, за няколко или за всиllки обособенtt
позиции,

()

,j

il
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тел.: 0418/ 621 28
тел/факс: 0418/ 623 9З,

л. Ст, Загора
\ .5. Не е натице ограничение за броя на обособените позиции, които се възлагtl,г IIII

един изпълнител,

$. Прог"оз"urа стойност на отделните обособени позиции е както следва:
} Обособена позиция J\! 1: ,,,Щоставка на безшевни тръби от стомана пларка Ст 20

с размери О22хЗ" lб 000,00 / шестнадесет хиляди/ лева без !.ЩС;
} Обособена позиция ЛЪ 2: ,,,Щоставка на безшевни тръби от стомана пларка Ст 2()

с размери О32х4" 185 000.00 /сто осемдесет и пет хилядtt/ лева без !!С;
i Обособена позиция Nl З: ,,,Щоставка на безшевни тръби от cToмalla марка Ст 2()

с размери а42х5" - 21 000.00 / двадесет lr една хиляди/ лева без.ЩflС;
) Обособена позиция N! 4: ,,/]оставка на безшевни тръби от стоN{ана марка C1,2()

с размери О60х6" 118 000,00 / сто и осемнадесет хиляди/ лева без !!С.
) Обособена позиция Nl 5: ,.,Щоставка на безшевни тръби от стомана ;r,raprta C,r 2()

с размери О1O8х4" 35 000.00 / тридесет и пет хиляди/ лева без !flC.
} Обособена позиция NЪ 6: ,,,Щоставка на безшевни тръби от стомана марка Ст З с

размери О 1З Зх4" 2 500.00 / две хиляди и петстотин/ лева без ДДС.
> Обособелlа позиция },1Ъ 7: .,,Щоставка на безшевни тръби от стомана пtарка Сг З с

размери Ol59x4" 2 500.00 /две хиляди и петстотин/ лева без !fiC.
i Обособена позиция N! 8: ,,!оставка на безшевrrи тръби от cTo]\,IaHa п,rарка Ст З с

размери О 1 59х5 " 2 500.00 / две хиляди и петстотин / лева без fllC.

@. ItpaeH срок за получаване на оферти, адрес на който да бъдат изпратени, език нх който да
бъдат изготвени:
6.t. Срок до 16:15 часа на 09.0З.20l8г.
Ь.2. Адрес на който да бъдат изпратени: Област Стара Загора, общ. Гълъбово, гр.

Гълъбово - Извън града! п.к. 6280, административна сграда на,,Брикел" ЕА.Щ

6.з. Език на който да бъдат изготвени: българсttи.

\. О6.рrrrе се отварят на следващия работен ден, За датата и мястото на договаря[Iето rце

бъдете уведомени писмено допъл}Iително.

Лице за контакт: Красимира,Щимитрова, тел. 0418 62З9З

с>}а
l€, l

илиАн
Прокурист



ш БрkакЕlт ЕАд
6280
гр Гъльбово
обл Ст- Загора

тел : 04,1в/ 621 2в
тел/факс- 04,18/ 62З 9З,

,'V5...2018г.

до
УПРАВИТЕ"UI
нА,,тЕхнокомЕрс" оод
ГР. СТАРА ЗАГОРА
ул.,,гЕн. гурко" 101, вх.0, Ет. 1, Ап.3
гЕл. 0421 64 20 85
ФАКС: 042/ 60 з5 19
E-MAIL:TECHNOCOMMERCE LTD@ABV.BG

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СТОЯНОВ,

Във връзка със действащата квалификаtlионна систеN{а с предмет: ,,flocTaBlta IIil пlетrlлIIlI
пзделия /тръбIr, листова cToмaIla, cтoмaнeнlt профrrлu ll др./ за нуяi,цllr,е lrl ,,Б;rIIltе.it"
ЕА!", реф. J\i КС 0З/2017г,, в която друя(еството, което представлявате е учасr,ttttк, [3tt

отправям следната

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
в обществеItа поръчка с предмет:

,,!оставка на гореIцо валцованlI безшевrrlr тръбrr по оссм обособеrrrt позllцIIII ",
реф. Лi KC-03-20l'7-01

за обособени ttозиции J\b 1, М 2, Лs 3, м 4, м 5, лЪ 6, Nq 7, М 8

УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

\. Предметът на поръчката: ,,flоставка на горещо валцованIl безшевнr.r тръбrr по осепt

обособенu позициrl" е подробно описан в докуNIеIIтацията към поръlIката. OcertTe

обособени позиции на поръчката са oTlleceнll къIчt обособените позI.1IlI.]ll о l

Квмификационна система Nq КС 03/2017г, както следва:

-а- По Обособена позицItя 4 от квалиtРикаllионна система реф. Nl КС 03/2017 с

предп{ет на позицията: ,.,Щоставка на тръби !lзползвани в парнIt котли Lt тръбопI]оводIi по

IlзискваItе на ТУ 14-]Р55 -2009, ТУ 1 4-3 Р5 5-200 1 и др,":



ш БрикЕrт Е д,д
62в0
гр, Гьлъбово
обл, Ст, Загора

. обособена позиция Ns 1 от обществената поръчка: ..,Щоставка на гореrllо
валцовани безшевни тръби от стомана N,Iарка Ст 20 с размrери О22х3"

. обособена позиция N! 2: ,..Щоставка на горещо валцоваIIи безшевIIrr тръбtr ill
стомаIIа марка Ст 20 с размери ОЗ2х4"

. обособена позиция NЪ З: !оставка на
стомана марка Ст 20 с размери О42х5"

. обособена позиция N! 4: !оставка на
стомана марка Ст 20 с размери О60х6"

о обособена позиция Nl 5: ,Щоставка на
c,loMaнa марка Cl l0 с разvери Ol08x4"

тел : 0418/ 62,1 28
тел/факс: 0418/ 623 9З,

горещо валцоваLrи безшевнtl тръбll от

горещо валцовани безпlевни тръбti or,

горещо валцовани безшевни тр,ьбlt ot

-б- По Обособена позI,IциJI l от кваллтфIлIсационна систеп{а реф. Nч liC 0З/2017 с

предмет на позицията: ,,flоставrtа Ila тръбп,.IIIстоRа стомана, cTo]rraнeцll проt}Il.пll
и другп NIеталнIl IIзделпя от нелегIlраtIа, конструкцпонна стомана"

. обособена позиция Nc б от обществената поръчка: !оставltа IIа гореlll(,)

ваJпIовани безшевнлt тръби от стомана марка Ст З с разlчrери Оl3Зх4"
о обособена позиция No 7: ,Щоставка на горещо ваJIцовани безшевttrt трr,б1.1 ot

стомана птарка Ст З с размери О159х4
. обособена позLlция Лъ 8: !оставка на горещо валцовани безшевнtл тръбtl tlг

стомана пларка Ст 3 с разплери Оl59х5"

L . Условия и разN{ер на гаранцията за изпълнение па логовора:
Гаранцията за изпълнение е в разi\,1ер на 40% от прогнозната стойItост llal договоlril. l((\iil(l

ще се сключи. Представя се преди подписване на доrовор в една от следнl{те r]lo1-1пttt_ гttl

избор на изпълнителя: парична сушtа; банкова гаранцIlя; застраховка. Когато гарittttlltя la с
парична сума тя с.rIедва да се преведе по банкоlза cMeTI(a: Il];\N:
BGl4UNCR7000152I7'79468, BIC КО!: LJNCRBGSF, Уникредит Булбirнк А! rр.С'гаllа

Загора илlл да се представи в брой в касата на дружеството,

3 . Изискванията и условията за изпълнение на поръчката са описанII в докуNlентацl]ята з1l

участие в процедурата. Същата е безплатна и пуб_пиltувана в профила на купувачiI в

електронната преписка на квалификационната система. Интернет адрес. на lcoiittl с

достъпна документацията за поръчката - http:/Allvrv,bгikel-bg.com/bg/about-Lrs/btrI!ц-

\. Y"no"r" за възлагане:

\.t. Критерий за възлагане на поръчката - икономически най изгодна o(lellTa въз

основа на най - ниската цепа (предлоrкена обща стойност),

Чl.z. Не се tтзисква о(lертите да бъдат представени под формlата на електl]01lеll

каталог, Ilли да включват електронен каталог.

Ч.З. I1e се предвижда провежлане на електроIlеII тъl]г п}]!l ollpe.rlejlrllIe lIil

изпълнител.



*tt(D БрикЕrт ЕАд
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Ч Ц. Офертите могат да бъдат подавани за една,
позиции.

Ч_.S. I-Ie е налице ограничение за броя на обособените позиции, KoltTo се възлitгtt,I, Ilil
един изпълнител.

5', Прогнозната стойност на отделните обособени позиции е както следва:
) Обособена позиция Nl 1: .,!оставка на безшевнl.t тръби от cToN,IaIIa MrapKa C'r 2()

с раз\,Iери О22хЗ" - lб 000.00 / шеотнадесет хиляди/ лева без .ЩЩС;

i Обособена позlIция No 2: ,.,Щоставка на безшевни тръби от стомана MrapKa Cr 20
с размrери ОЗ2х4" l85 000.00 /сто осеtпIдесет и пет хиляди/ лева без !ЩС;

) Обособена позиция М З: ,,,Щоставка на безшевни тръби от стомана пларка Cт20
с разN,Iери а42х5" -21 000.00 / двадесет и една хиляди/ лева без !!С;

) Обособена позиция }{! 4: ,.!оставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20

с размери О60х6" - 118 000.00 / сто и осемнадесет хиляди/ лева без flflC.
i Обособена позиция N! 5: ,.,Щоставка на безшевни тръби от стомана марка Cr, 20

с размери О108х4" - З5 000.00 / тридесет и пет хиляди/ лева без !ffC.
i Обособена позиция М 6: ..!оставка на безшевни тръби от стомана марка Ст З с

размерIi О l З З х4" 2 500.00 / две хиляди и петстотин/ лева без .Щ,ЩС.

;; обособена позиция Nл 7: ..,Щоставка на безшевни тръби от cToNraнa марка Ст З с

размери Ol59x4" 2 500.00 /две хиляди и петстотин/ лева без Щ!С.
2 Обособена позиция ЛЪ 8: .,.Щоставка на безшевни тръби от стомана пrарка Ст З с

разп,lери а159х5" -2 500,00 /две хиляди 1,1 петстотин / лева без l]ЩС.

6. Itpaer, срок за получаване на оферти, адрес на който да бъдат изпратенli, езI{к на ltсriiто ]la
бъдат I,tзготвени:

тел.: 0418/ 621 2В
тел/факс 0418/ 623 9З,

за няколко или за всички обособеttlt

Срок до 1 6: 1 5 часа на 09.0З.201 8г.

Адрес Ha.KoliTo да бъдат Iiзпратени: Област Стара Загора, общ. Гълr,боЁо. г1l.

J

Гълъбово - 14звън града, п.к. 6280. адплипистративна сграда на,,Брикел" EAfl
6..з. Език Hrr който да бъдат tлзготвени: български.

\. Офертrr" се отварят на следващия работен ден. За датата и мястото на договаряпето ще
бъдете уведомени писмено лопълнително.

Лице за контакт: Красимира ,Щимитрова, тел, 0418 6239З

р*ý

BY trl*titi. l"




