
ш БрикЕlт ЕАд
628о
гр. Гълъбово
обл. Ст, Загора

тел ; 0418/ 621 28
тел/факс: 0418/ 623 9З,

До '' ii,''

УПРАВИТЕЛrI
нА,,Аллур" оод
гр. София,
УЛ. ,,Братя Миладиrrови" J\i 79

факс: 02 /8 79 25 З4
e-mail: allureood@abv.bg

УВЛЖАЕМИ ГОСПОДИН ЦЕНОВ,

Във връзка със създадената ква,тификационна система с предмет: ,,.Щоставка на
хранителни продукти за нужд}Iте на ,,Брикел" ЕА[" с реф. М КС 0l/20l7г., Ви отправям

покАнА
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

в поръчка с предмет:

,,,Щоставка на хранителни продукти"- реф. JФ КС 01-2017-01

за обособени позиции: Nq 1, Nq 2, Ns З, Ns 4,.Ns 5, Ns 6, Ns 7 и Ns 8

УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕJUI:

1, Предмет на поръчката: .Щоставка на хранителни продукти за нуждпте на ,,Брикел" ВА!.
подробно описани в документацията за участие по обособени позиции:

} Обособена позиция NЪ 1 (ОП Nч1): ",Щоставка на мляко и млечни продукти"
} Обособена позиция ЛЬ 2 (ОП NЪ2): ".Щоставка на пилешко месо, пилешки продукти LI

яйца"
} Обособена позиция Nч 3 (ОП No3): ".Щоставка на хляб"
} Обособена позиция J\b4 (ОП]Фа): ".Щоставка нариба и рибни продукти"
} Обособена позиция М 5 (ОП Jф5): "flocTaBKa на месо, месни продукти и колбаси"
} Обособена позиция Nч б (ОП JtlЪ6): ".Щоставка на консерви и други хранителIIи

продукти
} Обособена позиция No7 (ОП J,,lЪ7): "!оставка на бака,rски стоки, подправки lI дtr]угlr

хранителни продукти "

} Обособена позиция NЪ8 (ОП Nч8): "!оставка на плодове и зеленчуци"

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:
Гаранцията за изпълнение е в размер на 4О/о от стойността на договора. Представя се преди

подписване на договора в една от следните форми, по избор на изпълнителя: париаIна cyNlal



ш БрикЕrт ЕАд
6280
гр, Гьльбово
обл, Ст, Загора

банкова гаранция, застраховка. Когато гаранцията е парична сума тя с,qедва да се преведе по

банкова сметка: IBAN: BGl4LINCR70001521179468, BIC КО.Щ: IINCRBGSF, Уникредит Булбанк
А!, клон Стара Загора.

:,,
3. Изисквавi-лята и условията за изпълнение на поръчката оа описани в документацията за

участие в процедурата. Същата е безплатна и публикувана в профила на купувача в
електронната преписка на квалификационната система. Интернет адрес, на който е достъпна
документацията за поръчката

4. Условия за възлоrкйтеля,, '

} Критерий за възлагане на поръчката икономически най - изгодна оферта въз основа
на най - ниската цеirа (предложена обща стойност), за всяка обособена позиция.

} Не се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог.
или да включват електронен каталог.

i Не се предвижда провеждане на електронен търг при определяне на изпълнител.
} Офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всиLIки обособени

позиции.
} Не е наJIице ограничение за броя на обособени позиции! които се възлагат на едIIII

изпълнител,
5. Прогнозната стойност на отделните обособени позициие е:

> ОП Is 1: ",Щоставка на мляко и млечни продукти" - 12 500,00 лв., без fllC,
> ОП ЛЪ 2: "!оставка на пилешко месо!пилешки продукти и яйца" - 20 000,00 лв.. без

ддс > ОП ЛЪ 3: "!оставка на хляб"- 10 000,00 лв., без !!С.> ОП ]\9 4: ",Щоставка на риба и рибни продукти" 2000,00 лв., без ,Щ.ЩС.> ОП ЛЪ 5: "!оставка на месо, месни продукти и колбаси"- l55 000,00 лв, без !!С.> ОП }l9 6: ",Щоставка на консерви и други хранителни продукти 1200,00 лв., без !!С,> ОП М 7: ",Щоставка на бака_пски стоки, подправки и други хранителни продукти "

11 000,00 лв., без !,ЩС.> ОП N9 8: ",Щоставка на плодове и зеленчуци" l3 500,00лв,,без!,ЩС.

6. Краен срок за получаване на оферти, адрес на който да бъдат изпратени, език на който да
бъдат изготвени:

} Срок до 16:15 часа на 17. 10.2017
i Адрес на който да бъдат изпратени: Област Стара Загора, общ. Гълъбово. гр.
Гълъбово - Извън града, п,к. 6280, отдел ,,Търговски", ,.Брикел" ВА,Щ
} Език на който да бъдат изготвени: български.

7. Офертите се отварят на следващия работен ден. За датата и мястото на договарянето щс
бъдете уведомени писмено допълнително.

Лице за контакт: Красимира !имитрова, тел. 0418 62З9З

С уважение,

ЯНИЛИН ПАВЛОВ

тел,; 0418/ 621 28
. тел/факс: 0418/ 62З 9З,

изпълнителен



БрикЕrт ЕАд
6280
[р Гълъбово
обл, Ст. Загора

тел : 0418/ 621 28
тел/факс; 0418/ 623 9З,

до
УПРАВИТЕЛЯ
нА,,БрАдър комЕрс" оод
гр. Стара Загора,

ул.,,Ген. Гурко" М 98 -

e-mail: bk2004@abv:bg'

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка със създадената ква,rификационна система с предмет: ,,fiocTaBrt:r Irll

хранителнп продукти за нуяцлtте на,,Брикел" EAfl" с реф..JYэ КС 01l20l7r., Ви отправяп,l

покАнА
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

в поръчка с предмет:

., !оставка на хранителни продукти"- реф. JФ КС 01-20l7-01
за обособени позиции: Nq 1, Nq 2. Ns 4. М 5, Nq б и Ns 7

УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Предмет на поръчката: flocTaBKa на хранителни продукти за нуждите на ,,Бриlсел" ЕА!.
подробно описани в документацията за участие по обособени позиции:

); обособена позиция л, 1(оПNчl): "flocTaBKa на мляко и млечни продукти"
} Обособена позиция NЪ 2 (ОП М2): ".Щоставка на пилешко месо, пилешки продук1}1 и

яйца"
} Обособена позиция ХЪ 4 (ОП J\Ъ4): "!оставка на риба и рибни продукти"
} Обособена позиция Nч 5 (ОП No5): ",Щоставка на месо, месни продукти и колбасIл"
} Обособена позиция NЪ б (ОП Nл6): ".Щоставка на консерви и други хранителllli

продукти
} Обоообена позиция Ns7 (ОП No7): "!оставка на бакалски стоки, подправки и другIr

хранителни продукти "

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:



ht
(СD БрикЕrт ЕАд

6280 тел,; 0418/ 621 28
гр. Гьлъбово тел/факс: 0418/ 623 9З,
обл, Ст, Загора
Гаранцията за изпълнение е в размер на 4Yо от стоЙността на договора. Представя се предлI

подписване на договора в една от следните форми, по избор на изпълнителя: парична суN,rа;

банкова гаранция; застраховка. Когато гаранцията е парична сума тя следва да се преведе по

банкоЁа;сметка: IBAN: BG14[INCR70001521779468, BIC КоЩ: UNCRBGSF, }ни4редит Булбанlt
i,

Afi клон Стара Загора.

3, Изискванията и условията за изпълнение на поръчката са описани в документац1.Iя,га за

участие в процедурата. Същата е безплатна и публикувана в профила на купувача t]

електронната препиок4 на квалификационната система, Интернет адрес, на който е достъп]{а

документацията за поръчката

4. Условия за в ьзложителя:

} Критерий за възлагане на поръчката икономически най - изгодна оферта въз основа

на най - ниската цена (предложена обща стойност), за всяка обособена позиция.

} Не се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен кtlталог.

или да включват ехектронен катаJIог.

} Не се предвижда провеждане на електронен търг при определяне на изпълнител.
i Офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособенtr

позиции.
} Не е на,,lице ограничение за броя на обособени позиции, които се възлагат на е/цrlгI

изпълнител,
5. Прогнозната стойност на отделните обособени позициие е:

} ОП Ns 1: ",Щоставка на мляко и млечни продукти" 12 500,00 лв,, без ,Щ.ЩС.

> ОП N9 2: ",Щоставка на пилешко месо,пилешки продукти и яйца" - 20 000,00 лв,. без

ддс.
> ОП N9 4: "!оставка на риба и рибни продукти"- 2000,00 лв,, без !!С.
> ОП J\Ъ 5: ",Щоставка на месо, месни продукти и колбаси"- 155 000,00 лв, без !!С,
> ОП N9 6: "Щоставка на консерви и други хранителни продукти l200,00 лв., без ДДС.
> ОП N9 7: ".Щоставка на бакалски стоки, подправки и други хранителни продукти " -

l 1 000,00 лв., без.ЩЩС.

6. Краен срок за получаване на оферти, адрес на който да бъдат изпратени, език на койl,о ](tl

бъдат изготвени:
Р Срокдо 16:15 часана 1Т 10.2017
} Адрес rra който да бъдат изпратени: Област Стара Загора, общ. Гълъбово. г1l,

Гълъбово - Извън града, п.к. 6280, отдел ,,Търговски", ,,Брикел" ЕА.Щ
} Език на който да бъдат изготвени: български.

7. Офертите се отварят на следващия работен ден. За датата и мястото на договарянето ще
бъдете уведомени писмено допълнително.

Лице за контакт: Красимира ,Щимитрова, тел. 04l 8 62393

С уважение,

ЯНИЛИН ПАВЛОВ i. / !т,/bl
ц//9"i;a

изпълнптелен



ш БрикЕlт ЕАд
628о
гр, Гьлъбово
обл, Ст. Загора

rcл :04181 621 28
тел/факс: 0418/ 623 93,

до
УПРАВИТЕЛЯ
нА'Фууд дЕливъри ЕкспрЕс" Еоод
гр. Пловдив,
УЛ. ,,Васил Левски" Ns 174

факс: 0З2 l94 4З 44,
c-mail: fdx@abv,bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,

Във връзка със създадената ква,тификационна система с предмет: ,,ffocTaBKa lrit

хранителItи продукти за нуждите на,,Брикел" EAfi" с реф. l\i КС 01/2017г., Ви отправяп,r

покАнА
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТЛ

в поръчка с IIредмет:

,,,Щоставка на хранителни продукти"- реф. Ne КС 01-2017-01

за обособени позиции: N9 1, N9 2, М 3, Ns 4, Ns 5, Ns 6, Nlr 7 и NЪ 8

УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕJUI:

1. Предмет на поръчката: !оставка на хранителни продукти за нуждпте на ,,Брпкел" ЕА{.
подробно описани в док)ментацията за участие по обособени позиции:

} Обособена позиция Nч 1 (ОП Nэi): ",Щоставка на мляко и млечни продукти"
) Обособена позиция N9 2 (ОП ЛЪ2): "!оставка на пилешко месо, пилешки продукти и

яйца"
} Обособена позиция NЪ 3 (ОП Ns3): ",Щоставка на хляб"
} Обособена позиция Jt[q 4 (ОП Nл4): ",Щоставка на риба и рибни продукти"
} Обособена позиция Ns 5 (ОП Nч5): ",,Щоставка на месо, месни продукти и колбаси"
} Обособена позиция N! 6 (ОП Nч6): ".Щоставка на консерви и други хранителни продукти
} Обособена позиция N97 (ОП JФ7): ".Щоставка на бакаrски стоки, подправки l] другll

хранителни продукти "

} Обособена позиция J\!8 (ОП Nч8): ",Щоставка на плодове и зеленчуци"

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:

Изх:Ns



БрикЕlт ЕАд
6280 тел : 0418/ 621 28
гр Гьлъбово тел/факс: 0418/ 623 93,
обл, Ст, Загора
Гаранцията за изпълнение е в размер на 4Оk от стойността на договора. Представя се преди

подписване на договора в една от следЕите форми, по избор на изпълнителя: парична сyп{а:

банкова гаранция; застраховка. Когато гаранцията е парична сума тя следва да се превеле 1lo

банкоЁа;сметка: IBAN: BGl4tjNCR7000152177946B, BlC КоД: L]NCRBGSF, Уни4редит Б),лбаrlrt
i,,

А! клон Ста!а Загора.

З. Изискванията и условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията за

участие в процедурата. Същата е безплатна и публикувана в профила на купувача в

електронната препиЬк4 на квалификационната система. Интернет адрес, на който е достъIIIIа
документацията за поръчката

4. Условия за възлсlхtителя:

} Критерий за възлагане на поръчката икономически най - изгодна оферта въз основа

на най ниската цена (предложена обща стойност), за всяка обособена позиция.

} Не се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен катаrtог. илIл

да включват електронен кат&,Iог.

} Не се предвижда провеждане на електронен търг при определяне на изпълнител.
} Офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособенtr

позиции.
} Не е на!,Iице ограничение за броя на обособени позиции, които се възлагат Ila едIlн

изпълнител.
5. Прогнозната стойност на отделните обособени позиции е:

> ОП М l: "!оставка на мляко и млечни продукти" 12 500,00 лв,, без !.ЩС.
> ОП N9 2: "!оотавка на пилешко месо!пилешки продукти и яйца" 20 000,00 лв., без

ддс.
> ОП N9 3: ".Щоставка на хляб" 10 000,00 лв., без .ЩЩС.
> ОП Ns 4: ",Щоставка на риба и рибни продукти" 2000,00 лв., без ,Щ!С.
} ОП Nq 5: "flocTaBKa на Ivleco, месни продукти и колбаси"- 155 000,00 лв, без flflC.
} ОП Ns 6: ",Щоставка на консерви и други хранителни продукти - 1200,00 лв., без !!С.
> ОП Ns 7: "!оставка на бакалски стоки, подправки и други хранителни продукти " -

l1 000,00 лв., без,Щ.ЩС,

6. Краен срок за пол}пIаване на оферти, адрес на който да бъдат изпратени, език на който да
бъдат изготвени:

} Срок до 16:15 часа на 1Т,10.2017
} Адрес на който да бъдат изпратени: Област Стара Загора, общ. Гъл,ьбово, гр.

Гълъбово - Извън града, п.к, 6280, отдел ,,Търговски", ,,Брикел" ЕА!
} Език на който да бъдат изготвени: български.

7. Офертите се отварят на следващия работен ден. За датата и мястото на договарянето llle
бъдете уведомени писмено допълнително.

Лице за контакт:

С уважение,

ЯНИЛИНПАВЛО
Изпълнителен .Щире

ва, тел.0418 62З 9З



ш БрикЕlт ЕАд
6280
гр, Гьлъбово
обл, Ст, Загора

тел,; 0418/ 621 28
тел/факс; 0418/ 623 93,

до
Г-Н АТАНАС ТАСКОВ
УПРАВИТЕЛ НА
,,хлЕБозАвОд г,А.Брово" оод
гр.гАБрово, _
ул. николА воиновски J\ъ146

ФАКС: 066/804423

увАжАЕми г-н тАсков,

Във връзка със създадената квалификационна система с предI\,rет: ,,.Щоставкl tla

хранителни продукти за нуждите на,,Брикел" ЕА,Щ" с реф. Л} КС 0l/2017г. , Ви отправяшI

покАнА
ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

в поръчка с предмет:

,,,Щоставка на хранителни продукти"- реф, JФ КС 01-2017-01

за обособена позиция: Ns З

УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕJUI:

1 . Предмет на поръчката: ,Щоставка на хранителни продукти за нуждите на ,,Брике"п" ВА!.
подробно описани в документацията за участие по обособени лозиции:

} Обособена позиция Ns 3 (ОП Ns3): "Доставка на хляб"

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:
Гаранцията за изпълнение е в размер tla 4О/о от стоЙността на договора. Представя се npel(tl

подписване на договора в една от следните форми, по избор на изпълнителя: паричI{а cyNlil;

банкова гаранция; застраховка. Когато гаранцията е парична сума тя следва да се преведе по

банкова сметка: IBAN: BGl4LiNCR70001521'779468, BIC КО!: UNCRBGSF, Уникредит БуrIбанк

А{, клон Стара Загора.

3. Изискванията и условията за изпълнение на поръчката са описани в документацияl,а за

участие в процедурата. Същата е безплатна и публикувана в профила на купуваlIа в



БрkакЕlт ЕАд
6280
гр, Гълъбово
обл. Ст. Загора
електронната преписка на квмификационната система.
документацията за поръчката -

тел : o418l 621 28
тел/факс: 0418/ 62З 9З,

Интернет адрес, на който е дос-гыIiIчI

4. Условия зq възложителя:
} Кфтерий за възлагане на поръчката .икономически най изгодна офёрта въз основа

на най ниската цена (пред,Iожена обща стойност), за всяка обособена позиция.

} Не се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен кат.lлог, лlлll

да включват електронен катаJIог.

i Не се предвижда лровеждане на електронен търг при определяне на изпълнител,

} Офертите могат да бъдат подавани за една, за няколко или за вси!п(и обособенli

изI1ълнител,

5. Прогнозната стойност за :

> ОП J\Ъ З: ".Щоставка на хляб"- 10 000,00 лв., без !!С.
6. Краен срок за получаване Еа оферти, адрес на който да бъдат изпратени, език lla който ла
бъдат изготвени:

i Срок до 16:15 часа на 1Т.10.2017
} Адрес на който да бъдат изпратени: Област Стара Загора, общ. Гълъбово, гр,

Гълъбово - Извън града, п.к. 6280, отдел ,,Търговски", ,,Брикел" ЕАЩ
} Език на който да бъдат изготвени: български.

7. Офертите се отварят на следващия работен ден. За датата и мястото Еа договаряIlето ще
бъдете уведомени писмено допълнително.

Лице за контакт: Красимира ,Щимитрова, тел. 0418 6239З

С уважение,

янилин пАвловi
изпълнителен


