
БрикЕrт ЕАд
6280
rр Гьльбово
обл, Ст, Загора

тел : 04]8/ 62] 2в
тел/факс: o418l 625 25

ПРОТОКОЛNS3
по процедура с реф. No 12200З12017г,

На 29.01.2018г., от l0:00 часа, в Заседателната зала на,.Брикел" ЕА!, се проведе oTкl]lt,tr.)

заседание на комисия назначена със Заповед N9 67 /12.01.2018 г. на ИзпълнителItlля дIll]еI(1,()l) lItl

,,Брикел" ЕА!, в състав:

ПРЕ!СЕ!АТЕII:

ЧJIЕНоВЕ:

иrrrrt. Камен Владиплиров Кънев - главен интtенер БП

1. Петя Петрова Хадтtиева - Юрисконсулт
2. инrк. Красимира Иванова !и]чtитрова - специалист ОП

На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците.

Председателят на комисията пристъпи към отваряне на пликове,l,е с ]lалIlIIс

,,Предлагани ценови параметри" от офертите на допуснатите участницIл, в tlбявсtllt,1,1l

обществена поръчка с предмет: ,.!оставка на полипропиленови торби", реф. N9 12200Зl2011l ..

по реда на подаваfiето им:

1. ,,Инлtенеринг Консулт ВС" ЕООД

Председателят на коNlисията обяви предлаганата

2,,,I{иркоrr" ЕООfi, гр. Яплбол

от участника цена - 169 000,00 лв.. без flflC.

ГIредседателят на коN{исията обяви предлаганата от участника цена - 159 000,00 лв.. без flflC,
С това прltклю.rи публичrrата част от работата на ко}Iисията.

На заrсрито заседание комисията пристъпи към разглеждане, оценка и класиране на ot|lellttItc,
съгласно документацията за участие, на участниците в процедура с предмет: ,.!осгztвtttt ltil
полипl]опиленови торби", реф. N! l22003/201 7г.

1, Резчлтати от разгле)t(дане на ценовите пDедло)кения (Плик - ..ПDел;tаt ztHtt ценtttзItРезултати от разглеждане на ценовите предло)кения (Плик - ..Предлаганl-r цеrrсrtзIt
и

Предлотtена цена от
,,Инлсе нери н г Консулт ЕС"

ЕООЩ, в лв. без ЩЩС

Предложена l1etta о,г

,,l_\иркон" ЕООЩ. в лв. бс з

длс

l60 000,00 l69 000.00 l59 000,00

Предлоrкения за отстраняване на участници: Нямrа такива участницIi.
I-{енови оферти на участниците, които отговарят на условията на Въ,]лt,l,rttIt ге;tlt tt

долуска за участие в класиране:
,,Инженеринг Консулт ЕС" ЕООД
,,I{иркон" ЕОО!
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4. Съгласно чл, 72, ал, 1 от ЗОП, комисията не извърши съпоставяIlе l]a цено]]lllс
предложения, поради това, че }Ie е прилоя(имо.

5. Комисията извърши оценка и класиране, съгласно условията на доl(уIчIен],аrцitrl,га ,]il

участие, на предложенията на участниците, както следва:

ЛЪ по
ред

участнrrк Класираrtе

l ,.I {иркон" ЕОО,Щ 159 000,00
2 ,,Интtенеринг Консулт ЕС" ЕООД l69 000.00

6, Предлага за Изпълнлrтел на договора: ,,Щиркон" ЕОО!, с предлагаI]а целIа за liзпълIlеIIlIс Ilil

поръчката 159 000,00 лв. без ДДС.

Мотиви: Предлоlttението на Участника отговаря на предварително обявеltItте () L

Възлоrrtителя условия. Представени са всички изискуеми документи от Възл cllttll Tclt;t ,

Техпическите оферти IIа участника съответстват на техническите изltсI(ваllllIя ]t

документацията. Класирането е извършено съгласно ,Щокументацията за участие. lttt t]tt,;.t

предложеI]ата цена за изпълнение на поръчката е в ]IeBa, без ДДС, DDP складова ба,заi tlil
Възложителя в гр. Гълъбово (Инкотерпtс 2010 ) и включва всички разходи по доставката. KllTo IIil

първо мяс lo е учас]никът предло)(ил най-ниска такава,

!ата на приключване работата на комисията:12.02.20l8г.

КоМИСИЯ:

Председател:

инltt. Камен Кънев ......

LIленове:

l . Петя Хадrкиева .

2. инlIс. Красимира

')




