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БрикЕrт

ЕАд
тел,; 0418/ 621 28
тел/факс; 0418/ 6 2528

6280
гр, Гълъбово

обл Ст,3агора

протокол
лъ 01/12003/2017

На открито заседание на 24,07 ,2017r . от l3:00 часа, в заседателната зала на ,.Брикел" ЕА.Щ,
комисията за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
,,Щоставка на калциева хидратна вар за нуждите на,,Брикел" ЕА[" с реф.J\t 1200З/2017.,
назЕачена със Заповед Ng 7ЗЗ124.01 .2017 г., в състав:

ПРЕ!СЕ!АТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

Иван Спмеонов Монев- р-л отдел ,,Търговски"
Василев Арнаудов - Началник цех ,,Химичен/ СОИ"
Кристиан Атанасов Баджаков - юрисконсулт

1. .Щимитър

2.

проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 ППЗОП за отваряне на получените офертrr по
процедурата.

На публичното

заседание

процедурата.

на комисията не присъстваха представители на участниците

В предварително определения срок за подаване на оферти (до i6:15 часа на 21.07.2017 г.)

в

са

постъпили 2 (две) оферти.
Ns по

ред
1

2

Подател на офертата за участие

СМА Минерал Бургас Вар" ЕООД,
Огняново-К" АД, гр. София

гр. Бургас

Вх. номер

дата и час на

Л!1

получаване
20.07.2017l 10:10ч,
21"07 .2017 13:56ч.

Nq2

Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпвaIне, съгласно чл. 48,
ал. б и чл. 54, ал. 1от ППЗОП и оповестяване на съдържанието им, както следва:

1. ,,СМА Минерал Бургас Вар" ЕОО.Щ, гр. Бургас - вх.Л! 1/20.07.2017 г.
Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плик. Комисията оповести

съдържанието на плика. Комисията установи, че е наличен 1 (елин) плик с надпис ,,Предлагани
ценови параметри" с не нарушена цялост. Трима от членовете на комисията подписа пл}Iка с
надпис ,,Предлагани ценови параметри" и техническото предложение.
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2. ,,Огняново-К" А!, гр. София - вх.ЛЪ 2/ 21.07.2017г.
Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плик. Комисията оповесtи

съдържанието на плика. Комисията установи, че е нalличен 1 (един) плик с надпис ,,Предлага1.1лt
ценови параметри" с не нарушена цялост. Трима от членовете на комисията подписа плика с
надпис ,,Предлагани ценови параметри" и техническото предложение.

С това приключи публичната част от работата на комисията.

Комисия:
Председател:

иван Монев
Членове:
1.

!имитър Арнаулов
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