
ш БрикЕlт Едд
6280
гр, Гьлъбово
обл, Ст. Загора

тел.: 0418/ 621 28
тел/факс: 041В/ 62З 9З,

до
УПРАВИТЕЛЯ
нА,,интЕрком груп" оод
гр. Варна,
Ул. ,,Инж. Павлин Николов" }iЪ 11

факс: 052 l 51 4212 05
е-mдil: K_NIKOLOV@INTERCOMGRUP.BG

УВЛЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

Във връзка със създадената квалификационна система с предмет: ,r.Щоставка на металIIII
изделия / тръби, листова стомана, стоманени профили и др./ за нуждите на ,,брrrкел"
еад", реф. J\} КС 03/2017г., Ви отправям

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
в порьчка с предvет:

,r!оставка на тръби използвани в парни котли и тръбопроводи по изискванията па ТУ
14- З-460-2009, ТУ 14-3P55-200r", реф.ЛiКС-03-2017-01

УСЛОВИJI НА ВЪЗЛОЖИТЕJUI:

t. Предмет на поръчката: ,,,Щоставка на тръби използванII в парни котлII II

тръбопроводи по изискванията на ТУ 14- 3-460-2009, ТУ 14-ЗР55-2001"

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:
Гаранцията за изпълнение е в размер на 4О/о от стоЙността на договора, коЙто ще се
сключи, Представя се преди подписване на договор в една от следните форми, по избор

на изпълнителя: парична сума; банкова гаранция; застраховка. Когато гаранцията е

парична сума тя следва да се преведе по банкова сметка: IBAN:
BG14UNCR7000\52I119468, BIC KOfl: L]NCRBGSF, Уникредит Булбанк А,Щ гр.Стара
Загора или да се представи в брой в касата на дружеството.

3. Изискванията и условията за изпълЕение на поръчката са описани в документацията за

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

електроЕната преписка на квалификационната система. Интернет адрес, на който е

достъпна документацията за поръчката - http://www.brikel-bg.com/bg/about-rrs/btr},eг-

4, Условия за възлагане:

Изх.Ns !.il.,.'0. l .' :!. : Y..:/.....20 |1 т,



ht(D БрикЕrт ЕАд
6280
rр. Гъльбово
обл, Ст, Загора

4,|, Критерий за възлагане на поръчката - икономически

основа на най ниската цена (предлоrкена обща стойност),

4.2. Не се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен катfuтог,

или да включват електронен каталог.

4.З - Не се предвижда провеждане на електронен търг при определяне на изпълнител.
5. Краен срок за полу{аване на оферти, адрес на който да бъдат изпратени, език на който да

5,2, Адрес на който да бъдат изпратени: Област Стара Загора, общ. Гълъбово. гр.

Гълъбово - Извън града, п.к. 6280, административна сграда на,,Брикел" ЕА,Щ

5.3. Език на който да бъдат изготвени: български,
6. Офертите се отварят на следващия работен ден. За датата и мястото на договарянето ще

бъдете уведомени писмено допълнително.

Лице за контакт: Красимира .Щимитрова, тел, 0418 62З93

С уважение,

ЯНИЛИН ПАВЛ
изпълнителен

тел.:04181 621 28
тел/факс: 0418/ 62З 9З,

най изгодна оферта въз



БрикЕ-rт ЕАд
6280
rр, Гълъбово
обл. Ст. 3агора

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

Изх.Ns{2- .!!d,,.И,1,201,7г.

до
УПРАВИТЕЛЯ
нА,,тритон" оод
гр. Сливен,
ж.к. ,,Сините камъни", бл. 30, вх. А, ап.4
факс: 044 /62З807
e-mail: tritonbg@abv.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТАДИНОВ,

Във връзка със създадената ква:Iификационна система с предмет: ,,[оставка на металнtI
изделпя / тръби, листова стомана, стоманеЕи профили и др./ за нуждите на ,,брrlксл"
еад", реф. J\Ъ КС 03/2017г., Ви отправям

ПОКЛНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
в поръчка с предмет:

,,flocTaBKa на тръби използвани в парни котли и тръбопроводи по изискванията нл ТУ
14- З-460-2009, ТУ 14_ЗР55_200l", реф.ЛЪКС-03_2017-01

УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

2.

l, Предмет на поръчката: ,,!оставка на тръби използвани в парни котллl п
тръбопроводи по изискванията на ТУ 14- 3-460-2009, ТУ 14-ЗР55-2001"
Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:
Гаранцията за изпълнение е в размер на 4Уо от стоЙността на договора, коЙто ще се
сключи. Представя се преди подписване на договор в една от следните форми, по избор
на изпълнителя: парична сума; банкова гаранцияi застраховка. Когато гаранцията е

парична сума тя следва да се преведе по банкова сметка: IBAN:
ВG14LГNСR70001521779468, BIC КО!: LrNCRBGSF, Уникредит Булбанк А! гр.Стара
Загора или да се представи в брой в касата на дружеството.
Изискванията и условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията за

участие в tтроцедурата. Същата е безплатна и публикувана в профила на купувача в
електронната преписка на квалификационната система. Интернет адрес, на кой,lо е

достъпна документацията за поръчката - httр://www,Ьrikеl-Ьg.с Ьuчег-

J,



ш БрkакЕlт ЕАд
6280
rр, Гъльбово
обл, Ст Загора
4. Условия за възлагане:

4,1. Критерий за възлагане на поръчката икономически

основа на най - ниската цена (предложена обща стойност),

4.2. Не се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог,

или да включват електронен катаJIог.

4.З. Не се предвилtда провеждане на електронен търг при определяне на изпълIтител.

5, Краен срок за пол}п]аване на оферти, адрес на който да бъдат изпратени, език на който да

5.2. Адрес на който да бъдат изпратени: Област Стара Загора, общ. Гълъбово, гр.

Гълъбово - Извън града, п.к. 6280, административна сграда на,,Брикел" ЕА!
5.3. Език на който да бъдат изготвени: български.

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

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

С уважение,

ЯНИЛИНПАВЛОВ
изпълнителен

тел,; 0418i 62,1 28
тел/факс: 0418/ 62З 93,

най изгодна оферта въз



БрикЕrт ЕАд
6280
гр. Гъльбово
обл. Ст, 3агора

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

Изх.Nq

до
УПРАВИТЕЛrI
нА,,вокимЕкс" оод
гр. Пловдив,
ул. ,rКрушево" ЛЪ 7

факс: 0З2 / б9 39 5б
e-mail: yolrimex@abv.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТОВ,

Във връзка със създадената квалификационна система с предмет: ,,.Щоставка на N{еталIlIl

IIзделия / тръби, листова стомана, стоманени профили и др./ за нуждите на ,,,брпкел"
еад", реф. .]\! КС 03/2017г., Ви отправям

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
в поръчка с предмет:

,,.Щоставка на тръби използвани в парни котли и тръбопроводи по изискванията на ТУ
14- 3-460-2009, ТУ I4-3P55-2001", реф.Л} КС-03-2017-01

УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕJUI:

1. Предмет на поръчката: ,,ffocTaBKa на тръби използвани в парни котлIl ш

тръбопроводи по изискваннята на ТУ 14- 3-460-2009, ТУ 14-3Р55-2001"

Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:
Гаранцията за изпълнение е в размер на 4О/о от стоЙността на договора, коЙто ш]е се

сключи. Представя се преди подписване на договор в една от следните форми, по избор

на изпълнителя: парична супла; банкова гаранция; застраховка. Когато гаранцията е

парична сума тя следва да се преведе по банкова сметка: IBAN:
BG14UNCR7000|521779468, BIC КОД: IINCRBGSF, Уникредит Булбанк А! гр.Стара

Загора или да се представи в брой в касата на дружеството.
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 преписка на квапификационната система. Интернет адрес, на който е

достъпна документацията за поръчката - http://www.brikel-bg.con-r/bg/about-trs/Ыrycr,

2,

J.



6280
гр Гьлъбово
обл, Ст. Загора
4. Условия за възлагане:

4.1. Критерий за възлагане

Ш БРИКЕrТ ЕЛД
тел.; 04,18/ 621 28
тел/факс: 0418i 62З 93,

на поръчката - икономически най изгодна оферта въз

основа на най ниската цеяа (предложена обща стойност),

4.2, Не се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог,

или да включват електронен каталог.

4.З . Не се предвилtда провеждане на електронен търг при определяЕе на изпълнител,

5. Краен срок за получаване на оферти, адрес на който да бъдат изпратени, език на който дп

5,2, Адрес на който да бъдат изпратени: Област Стара Загора, общ. Гълъбово, гр.

Гълъбово - Извън града, п.к. 6280, административна сграда на,,Брикел" ЕА,Щ

5.З. Език на който да бъдат изготвени: български.
6. Офертите се отварят Еа следващия работен ден. За датата и мястото на договарянето ще

бъдете уведомени писмено допълнително.

Лице за контакт: Красимира ,Щимитрова, тел. 0418 62З9З

С уважение,

ЯНИЛИН ПАВЛОВ
изпълнителен


