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БрикЕ-rт

Елд
тел : 0418/ 621 2В
тел/факс; 0418/ 6 2528

6280
tр. Гьлъбово
обл Ст. Загора

рЕшЕниЕ

Относно: Определяне на изпълнител по проведена процедура за възлагане на обществеtIчt
поръчка чрез открита процедура с предмет: ,r.Щоставка на калциева хидратна вар за нуждлIтс
на ,,Брикел" ЕА.Щ" с реф. ЛЪ 1200З/2017г.
Процедурата е открита с Решение Ns 507/16,06.2017 г. на Изпълнителния директор
Решението е публикувано в АОП на 19.06.2016 г.
Униrtален номер на поръчката в РОП: 00758-20l7-0011
2ЗЗ866/
Обявлението е публикувано в Официа,rен вестник на ЕС по номер 2017lS
20.06.201']г.
Вид на процедурата - открита процедура на основание чл, l32 във вр. с чл. 18, ал. l т. 1 от
ЗоП от ЗоП
Връзка към електронната преписка в профила на купувача: hltp://brikel-bg.com/bg/abotl(tzieva-hidгatna-var-za-nttzhdite-na-bгikel-ead-гel:
r_rs/Ьuчег-ргоtl lе/ргосеduгеs/
1200З-2017g
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На основание чл. 106, ал.6 от ЗОП във връзка с чл. 103, ал.3 от ЗОП, утвърденIrя
fiоклад и протоколи J\! 01/1200З/2017 г,, Л} 02ll2003l20l7 г., Л} 0З/1200З/2017 Г., J\Ъ
04ll200Зl20l7 г. от работата на Комисията по провеждане на процедура за възлагане на
обществепа поръчка:

l.

Приемам резултатите от работата на комисията:

II. Отстранявам от участие
1. ,,СМА Минерал Бургас Вар" ЕОО!,, гр. Бургас
ПравrIо основание: чл.107, т.2, буква,,а" от ЗОП.
Фдктическо основание: L{eHoBoTo предложение на участника не отговаря на предвари'гелно
обявено условие на Възлоlrtителя в т. 1 .5 на документацията за участие:
,, 1,5, Проzrtозttсttпа сtпойноспt HLl поръLlкапlа е ] 000 000 /чепttрtt -ltlt-пttotttt/ .,tB без ,ЩЩL' tt
е _ltcttcl!_l1aIп lLlя cllltHctHcoB ресурс осu?урен оп-l възло)lсumеля. Преdлоlсеltu tlelttt (обttltt
сtпоitноспl), коttпло rtсtOхвър.qлm пр0?llозllаlпо сmойносm по поръчксппсl, tце бъdсчtl otllcll1pll !явtп l l !
кuпlо l le()lп?oBaprtttltt lta преdварttmелно обявеltttпе условLlrL Hcr Възлtоlаtпе,пя, "

2, ,,Огr,rяново-К" Aff, гр. София
Правно основание: ,|л,10'7 , т.2, буква ,,а" от ЗОП,
Фактическо основание: I{eHoBoTo предложение на участника не отговаря на предварителIlо
обявено условие на Възложителя в т. 1 .5 на документацията за участие:
,, 1,5, Проzнознаtпа сmойносtп lta поръ|lкаlпQ е 1000 000 /чепuрtt ,tttt-,tuoпtt/ ,чв. без ДД(' tt
е ,|talcllllaлllllrl QluHctttcoB ресурс осu?урен оm въз,поJк:umе,ця, Преd,пож:еtttt tletttt (обttltt

L,mUiltlUcm)l кОuПlL) 1t.tОХВЪР.,Iяпl прU,,нUзllаlПа сlпоitносm по порьчкdmа, ttle бъосtlП ОmL'l\t])(lt lЯl;lll1tl
каmо неопl?овс|ряtцtt на преdво1lttrпе-пно обrLвеltttпе условurr lп Възлоэtсutпеля, "

III. Прекратявам обявена открита процедура с предмет: ,,flocTaBKa на калцllеl}1l
хllдратна вдр за нуждите на,,Брикел" EAfi" с реф. ЛЪ 12003/2017г.
ПDавно основание: Чл. 1 10, ал,\ , т,2 от ЗоП
Фактrrческо основание: Всички tlодадени оферти за участие не отговарят tla
предваритеJIно обявените условия на възложителя и са пеподходящи.

IV, Съгласно чл.197, ал. 1, т.7 от ЗОП настоящото решение подлежlt
обтсалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защит.t
конкуренцията - София.

Htl
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V. Настоящото решение да бъде връчено на участниците в процедурата по реда
начините указани в чл. 43 от ЗОП,

VI.

I-Ia основание чл. 24, ал. 1, т, 2 от ППЗОП, настоящото решенIле
публикувано в профила }Ia купувача в деня на издаването му.
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