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На закрито заседание в Заседателната зала на <Брикел> ЕА.Щ, комисия назначена със Заповед
Np 733124.07 ,2017 г. в състав:

ПРЕfiСЕ!АТЕЛ: Иван

ЧЛЕНОВЕ:

1.

2.

Симеонов Монев- р-л отдел ,,Търговски"

Щимитър Василев Арнаудов - Началник цех ,,Химичен l СОИ"
Кристиан Атанасов Баджаков - юрисконсулт

разгледа Техническите предложения за изпълнение на участниците в обявената обществена
поръчка с предмет: ,,.Щоставка на калциева хидратна вар за нуждите на,,Брикел" ЕАЩ" с реф.
л! 1200з/2017

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

I. Кратко описание на техническите предложения на участниците:
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Техническите предложения на участниците отговарят на предварително обявените условия.
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II.Списък па участниците и офертите, предложени за отстранявдне от процедуратп.,
мотивите за отстраняването им: Няма такива участници

III. Списък на участниците, допуснати до отвдряне на плпка с предлаганп
параметри:

lI

цеrtовll

З.1. ,,СМА Минерал Бургас Вар" ЕОО.Щ, гр. Бургас
3.1. ,,Огняново - К" АД, гр. София

Комисия:
Председател:
Иван Монев ............)

Членове:
1. .Щимитър

2.

Арнаулов

. .

Кристиан Баджаков
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