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ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Сименов Монев -

ЧЛЕНоВЕ:

1.

Антон Иванов Тунев

-

р-л отдел ,,Търговски''

зам. началник цех ,,Строителство и изолации'.

2. Кристиян Атанасов Баджаков

- юрисконсулт

разгледа Техническите предложения за изпълнение на поръчката по обособена позиция J\l 1 и
обособена позиция }"lb 3 на участниците в обявената обществена поръчка с предмет: ,,!оставка
на строителни и изолационни материали за рехабилитация на котлоагрегат J\Ъ 1 на ,,Брикел''
ЕА! по три обособени позиции" - реф. J{b l2002l20l7r.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
I. Кратко описание на техническите предложения на участника:
1.1. По обособена позиция J\}1: "!оставка на перлитни материали''
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техническото Предложение на участника отговарят на предварително обявените условия.
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Техническото предлохtение на участника отговарят на rrредварително обявените условия.
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офертите, предложепи за отстраняване от процедурата, и
мотивите за отстраняването им: Няма такива участници

II.Списък Еа участниците

III.Списьк на участIlиците и офертите, съответстващи с предварително обявените

условия ц допуснати до отваряне на плика с,rпредлагапи цеIlови параметри'(:
3.1. По обособеЕа позиция ЛЪ1 ".Щоставка на перлитни материали"
3.1.1. ,,Рефран" ВООД гр. София
3.2. По обособена позиция .}lЪ 2: ",Щоставка на огнеупорни материали"
3.2.1. ,,Рефран" ЕООД гр. София
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