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На открито заседание на 26.06.2017г. от 10:00 часа, в заседателната зала на ,,Брике'гt'' ЕА,,(.
комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с пред]\Iет:

".Щоставка на котелно гориво" с реф ЛЪ l2001l20l1 г., назнаqена със Заповел Л!

_ 
5З8/26.06,2017 г. на Изпълнителния директор на,,Брикел" ЕА!, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Сименов Монев р-л отдел ,,Търговски"

ЧЛЕНОВЕ: l. инлt. Нихтиян Стоилов Макахчиев зам, гл. инж. по ,,Експлоатация"
2. Кристиан Атанасов Баджаков - юрисконсулт
3. инхt. Красимира Иванова ,Щимитрова специа,.tист ОП
4, Албена Иванова Тодорова - Еколог

проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 ППЗОП, за отваряне на получените ot|lep,l,tt

по процедурата

На публичното заседание на комисията не присъстваха участниците l] процедуратit llJlll
техни представители,

.- В предварително определения срок за подаване на оферти (2З.06.2017 г. до l6:l5 часа) е

постъпила 1 (една) оферта,

]\Ъ по
ред

Подател на офертата за участие Вх. номер дата и час Hii
IIолучаване

l ..дмв,,ЕооД гр. Мартен N9 1 2З.06.2017l 13:|5.1.

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, съгJlасно
отразеното в протокола по чл. 48, а,т. б и на основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП оповестlл
съдържанието им, както следва:

1. ,,ДМВ"ЕООfi гр, Мартен - Bx.J\} 1/23.0б.2017г.

Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плик. Комtисията оповес,IlI
съдържанието на плика. Комисията установи, че е наличен един отделен запечатан плиt( с
надпис ,,Предлагани ценови параметри", с ненарушена цялост. Трима от членовете на

Cr.p. l о[ 2

i



коN,l!1сIIята подписаха плика с надпис ,,Предлагани ценови параметри" и техниLIеско,I,о
предло;{iенIIе за изпълнение на поръчката,

С това приключи публичната част от работата н

l_(aTa на приключване на работата на комисията | l-.

Стр.2 ot 2
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1. инж. Нихтия н Макахчиев..

l. Кристиан Бадrttаков ........

4. Албена Тодорова ... .......,. .l...


