
Ш БРИКЕrТ ЕЛД
6280
гр, Гьлъбово
обл. Ст, Загора

рЕшЕниЕ

Относно: Определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: ,,.Щоставка па .цпгсl,,tl ,зtt

технологичните нужди на .,Брикел" ЕАД", реФ. Ns KC-02-20l7-01, oTKp}ITa чl)е,]

квалификационна систеN{а с предмет: ,,.Щоставка на лагери"с реф Ns КС 0212017г.

Правно основание,. чл.22, ал. l т.6 от ЗОП

Поръчката е открита с Решение Nq б от 02.01.2018г. на Изпълнителния директор. Решениеr,сl е

публикувано в профила на купувача на 02.01 .201 8 г,
Вид на процедурата - процедура на договаряне с предварителна покана за участие, обявеttаr .rpc,;

квалификационна система.
Квалификационната система е създадена с Решение Ns 444 от 29.05.2017r. на Изпъ.пнl,r,ге.rlt lt tя

директор, публикувано в Регистъра на АОП на 01.06.2017 г, и в ОВ на ЕС под номер 2017lS 1().1-

208261,
Уникален номер на КС в Регистъра на АОП: 00758-2017-0003
Връзка към електронната преписка в профила на куцувача! където е публtrItуваtlаtL 

f,

На основание чл.108, т. 1, във връзка с чл, 106, ал. б от ЗОП, протоколиl,е и y,I,Bъpjtellllяl

доклад от работата на комисията по провеждане на процедурата за възлагане на обществеttltllt
поръчка

РЕШИХ:

I. Приемам резултатите от работата Еа комисията:

1.Предложение за отстраняване на участници. Мотиви за отстраняване.

Няма отстранени участници

2.Утвърждавам следното класиране :

Първо място: ,,Тиви груп" ОО!
Второ място: ,,Белоруски лагери" А,Щ

Трето място: ,,Авангард Консулт" ЕОО.Щ

II. Определям за изпълнители на договора за обществена поръчка с предмет: ,,.Щоставка на лагеI)II зll
технологичните нужди на,,Брикел" ЕА{", реф. Nq КС-02-2017-01

,,Тиви груп" ОО! при следните условия:
о обща стойност за изпълнение на поръчката: 49 653,00 лв., без.Щ.ЩС.

тел.: 0418/ 621 2В
тел/факс: 04,18/ 6 2528



Срок на изпълнеЕие на договора - 12

договора.
Начин на изпълнение - доставките на изделията ще се
възложителя

. Срок за изпълнение на конкретна заявка на Възложителя
датата на получаване на заявката от Изпълнителя

/дванадесет/ месеца от датата на подп1lсвalIIс IIil

извършват по з ая BKil IIil

З0 /тридесет/ днлl от

на участниците в процедурата по реда It

III. По отношение на участниците в процедурата не са установени конфлиltт на интересII.

IV, Съгласно чл.197, ал. 1, т. 7 (предложение първо) от ЗОП настояIIIото решение подле)I(lI

на обжалване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защ}Iтil l]lt

конкуренцията София,

V. Настоящото решение да бъде изпратено
начините указани в чл. 4З от ЗОП.
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