БрkакЕrт

ш

ЕАд
тел : 0418/ 62,] 28
тел/факс: 041В/ 625 25

6280

гр Гьльбово

обп, Ст, Загора

протоколлъ2
по процедура с реф. N9 12200312017 г.

На закрито заседание в Заседателrrата зала на,,Брикел" ЕА,Щ, комисия назначена със Заповед Nr
67 112.01,2018 г. на Изпълнителния директор на ,,Брикел" ЕА,Щ, в състав:

ПРЕ[СЕ.ЩАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:
разгледа техIIическите

- главен инженер БП

инлt. Камен Владимиров Кънев

1. Петя Петрова Хадхtиева - Юрисконсулт
2. иняt. Красимира Иванова ,Щимитрова - спецtлалист ОП
предлоItения

за изпълнение

на поръчката

на допуснатI,1те учас,гltlll{ll

ll

обявената обществена поръчка чрез публично състезание с предNlет: ,.floc,laBtta

l]ll

полипропиленови торби" реф. No 122003/20l7г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИJIТА
1. Кратко

описание на техническото предложение на участниците:

Участници:

.,Инlкенери1,1г

,,IJиркон" EOOfl

Консулт

Ес" Еоод

технически изисквания

отговаря

отговаря

Представяне на мостри l0 броя
полипропиленови торби

да

да

Производител и страна }Ia произход

Срок на ваrrидllост на оферl,ата: 150
( сто tt петдесет) дни, от датата
Itоято е посочена за лата на
получаване на odlepTaTa.

С!,.Хик 91"

..I

България

) месеца, от датата която

е

1

{иркон" EOOfl
България

50 ( сто и петдесеr,) лн

rl

"

rl

,jlt

посочена за дата на
лолучаване на офертата

датата която е посочсltа
дата }Ia получаваllе lla
офертата.

Срок на изпълнение на договора 12 /дванадесет/ месеца от датата на
сключване на договора.

12 /дванадесет/ месеца от

12 /дваналесет/ N,Iесеца

IJачин на изпълнение по заявка на
възлоясителя

по заявка на Възлоlttителя

по заявка tlа Възлсl;tttI,ге:tя

Срок за изпълнение на доставката 5 /пет/ календарни дни считано от
получаване на заявка от

5 /пет/ календарни дни

5 /пет/ калеttдарttи дlltlt

датата на сключване на

договора

считано от получаване на
заявка от Възложителя

датата на сключвiltlе
договора

]l

()1

il

считано от гIолуtlаваiIе Il it
заявка от Възлохtttте-пrl

t

..Инженеринг Копсулт

,,t{иркон" EOOlJ

Гаранционният срок на
всliчки предлагани изделия,

Гаранционнlтят c1-ltllt IIа
всички предлаганI1 ltздеj] ll Jl.
предмет на поръ.пtата е (l
/шест/месеца, счIлl,ано o,1
датата на доставI(а.

Ес" Еоод

Гаранционният срок на всички
предлагани изделия, предN{ет на
поръчката е не по-кратък от 6
месеца, считано от датата на
доставка

ПРеДI\{еТ На ПОРЪЧКаТа е 6

/lпест/месеца, считано от
датата на доставка

При рекламации, cpol(,b I ,]ir
При рекламачии, срокът за
При рекламации, срокът за явяване
на специалистите ще бъде до 3 (три) явяване на специалиститs ще явяване на специапI.1стllте tJlc
бъде до 3 (три) календарни
бъде до 3 (три) калеrtдаlltItI
календарни дни от предявяване на
дни от предявяване Ila
дни от предявяване на
рекламация от Възлоrrtителя, срокът
за отстраняване на констатиран
рекламация от Възлохtителя, реклаNlаци я ol В ь 1,1l l)l(l l lc.l}..
срокът за oTcl,pattrlBal l e 1lil
срокът за отстраняване на
дефект и/или лодмяIIа на
и/или
констатиран де(lекr, ltltl';rr
констатиран дефект
некачествените изделия ще бъде 5
(пет) лни след датата на съставяне и подмяна на некачествените
полмяна на HeKa(IecTBeI l l11c
(пет)
изделия
изделия
бъде
5
подписването на протокола за
ще бъде 5 (пе,г):trrrr
ще
лни
след латата на със,l,ilвяtlе ll
след датата на съставяне и
рекламация от страна на
на
протокола
подпItсване,го
на прOт()I(()]lа
подписването
възлохtителя
За РеКЛаI\,IаЦИЯ ОТ cTl)allil ]lil
за рекламация от страна на
възлояtителя
ВъзлоlIiи,t,еля
I

r

Техническите предложения

11 представените мостри от участLIиците

oTfOBal]rI

l

llil

предварително обявените условия.
2. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от проr(ед\/l)атil- ll
мотиви за отстраняването им:
Няма такива участници.
3.Списък на участниците и офертите допуснати до отваряне на плика с ..Предлагаtltt
ценовtt параметри":
З. l .

.,Инlltенеринг Консулт ЕС" ЕООД

3.2. ..I]иркоп" ЕОО.Щ

f[aTa на приключване работата на комисията: 22.01.2018г.

КоМИСИЯ:
Председател:
иняс. Камен Кънев

Членове:

l. Петя Хаджиева .....
2. иrrлt. Красимира

]

