БрикЕlт

ЕАд
тел : 041в/ 62] 2в
тел/факс- 0418/ 6 252В

6280

гр Гьльбово
обл Ст. Заrора

протоколм1
по процедура с реФ.

N!

12200З12О17

На 12,01.2018г,, от l0:00 часа, в заседателната зала на ,,Брикел" ЕА!, копtиспята lit
провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предп,Iет: ..!tlс,гlt tl ttlt
на полипропиленови торби " реф. Ns 12200З1201'7, назначена оъс Заповед N! 67 /12.0l.201t] l,. ltli
Изпълнителния директор на ,,Брикел" ЕА.Щ, в състав:
ПРЕ!СЕЩАТЕЛ:
ЧЛЕНоВЕ:

иняt. Камен Владимиров Кънев

- главен инженер БП

, Петя ГIетрова Хаджиева Юрисконсулт
2. llH;K. КрасLtлtира Иванова !имитрова - специа,rист Ol1

l

проведе публично заседанIIе на основание чл.54, ал.2 ППЗОП, за отваряне на полученlrге
по процедурата,
Предмета на поръчката е: ,.flocTaBKa на полипропиленови торби"

o(le11,1tt

,

На публичното заседание на комисията не rrрисъстваха участниците в процедурата Itлll ,l,e\Illl
предотавители.

В предварително определения срок за подаване на оферти -до

16:15 часа на l1,01.201li

г, са постъпили 2 (две) оферти,
Ns по

ред
1

2

Полател на офертата за участие
,,Инженеринг Консулт ЕС" БООД
,.Циркон" ЕООД

Вх.
номер
лъ1

л!2

flа,га и час па
II

11.01.20l8/ l2:l5ч.
11.01.20l8/ l2:2()ч,

Комисията прIлстъпи към отваряне на ос}ертите по реда на тяхното постъпване1 съгjIасIlо
отразеното в протокола по чл. 48, ал.6 и на основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП оповесltl
съдържанието им, както следва:
1.,.Инлtенеринг Коноулт ЕС" ЕООД * с вх. М l/11.01.2018г.
Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плиlс. Копtисията oпoBec,I-ll
съдържанието на плика. Комисията установи, че е наличен 1 (елин) брой пrп.rк с надпllс ,.Предлагани цеIIовII параметри". Пликът е с ненаруIпена цялост. ТришIа от членове,I,е lla
комисията подписаха плика с надпис ,.Преллагани ценови параплетри" 11 техIiичесNоl(l
предложение за IIзпълнение на поръчката. Офертата на У.tастника съдържа и едllrt броii гIлtltt
с IIадпис: ,,Мостри", съдържащ 10 (десет) бlrоя чували.
2..,I{иркон" ЕООД - с вх. ЛЪ 2/l 1.01.2018г.
Участниrtът е представил офертата си в запечатан непрозрачен rtлик. Коп,tисllятаl Oll()t]cclll
съдържанието на плика, Комисията ycTalloBl,I. че е наJIичен l (един) брой плIilс с lla.i1llllc ,.Предлагани цеI{ови параN{етри". Пликr,т е с ненарушеI{а цялост. Тlэи п,tа o,t, членове,l,с lltl

CTplol]

коIvIисията подписаха плика с надпис ,,Предлагани ценови параметри" и TexIlI]llecI(O1-()
предложение за изпълнение на поръчката. Офертата на Участника съдържа и един броiл плlltt
с надпис: ,,Мостри", съдържащ 10 (десет) броя чували.
С това приключи публичната част от работата на комисията.

РАБОТА НА КОМИСИЯТА НА ЗЛКРИТО ЗАСЕДАНИЕ
Проверка относно налLtчие и редовност на представени документи в IlървоначilJ

lI

Ia l

il

оферта:

представили всички необходими докумепти в съответствие с изIIсI(ваIIlIяlil
на възложителя в поканата и документацията за уLlастие, без констатирани лLlпса IIal доI(yNIеlllll
и/или несъответствия иlили друга нередовност, вклюrIително фактическа грешка:
1. Участници,

1

, 1. ,.Инrкенеринг Консулт

Участникът

е

ЕС" ЕООД

представил всички изисквани от Възлоrrtителя документи.

l, 2. ,,I {иркон" ЕОО!
У.lастникът е представил всички изисквани от Възлолtителя документIt.
2.Участници, за които комисията е установила липса, непълнота илIi несъотвýтс,l BIle

на информацията, включително нередовност или фактическа
с изискванията Ita възложителя: Няма такива участници,

грешка и/или несъответств Il,l

З. Списък на участниците, Itоито не отговарят на изискванията на ВъзлоlItllтеля ]1

ctl

предложени за отстраняване от поръчката: Няма таrtива участници.

4, Списък участниците, които отговарят I.Ia изискванtIята на Възлоltсителя I]

tllIl1,1()

техни.Iески предлоя(ения за изпълнение на поръчката се допускат до разглежлане от коl\{исIIя,г;l:
4.1. ,.Инlкенеринг Консулт
4,2. ,,l{иркон"

.Щата на

ЕС" ЕООД

ЕОО!

приключване работата на комисията:12.01 .2018г.

Комисия:
Председател:
иtIltс. Каплен

Кънев

.

..

. .

Членове:
1

.

Петя Хадrкиева

.

2. инlIt. Красимира

Стр]оl]

