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OiHocHb: Определяне на изпълнител в обществена поръчка с предмет: ,,fiocTaBica на тръбll
използвапи в парни kотли и тръбопроводи по изискванията на 14-З-4б0-2009, ТУ 14-3Р55-
2001", реф. Л} КС-03-2017-01, открита чрез квалификационна система с предмет: ,,.Щоставка lra
метални изделия /тръби, листова стомана, стоманени профили п др./ за нуждите на ,,Брикел"
ЕА!"с реф. М КС 03/2017г.

Правно основание,. чл.22, ал.1 т.6 от ЗОП

Поръчката е открита с Решение Ns 896 от 12.09.2017г. на Изпълнителния директор.
Решението е публикувано в профила Еа купувача на 12.09.201,1 г.
Вид на процедурата - процедура на договаряне с предварителна покана за участие,
обявена чрез квалификационна система.
Връзка към електронната преписка в профила на купувача: httр:/,hikеl-Ьg,соm/Ьц/аЬоuг

Квалификационната система е открита с Решение J\! на Изпълнителния директор.

Обявлението за създаване на квалификационната система е публикувано в Регистъра на АОП на
01.06.2017г. и в ОВ на ЕС с номер: 2011lS 104-208259.

Уникален номер в Регистъра на АОП: 00758-2017-0004

На основание чл.108, т. 1, във връзка с чл. 106, ал. б от ЗОП, утвърдените, протоколti II

доклад от работата на комисията по провея(дане на процедурата за възлагане на обществената
поръчка:

L Приемам резултатите от работата на комисията:

. Участници, отстранени от процедурата, мотивите за отстраняването и\,l:

няма такива участници
. Утвьрждавам слёдното клас и ране:

Първо място: ,,Тритон" ОО.Щ, град Сливен

II. Определям за Изпълнител на договор по обществена поръчка с предмет: ,,.Щоставrса Ira

тръби използвани в парни котли и тръбопроводи по изискванията на 14-З-460-2009, ТУ 11-

ЗР55-2001", реф. J\Ъ КС-0З-2017-0l: ,,Тритон" ОО!, град Сливен,
При следните условия:
. обща стойност за изпълнение на поръчката: l37 700,00 лв. (сто тридесет и седем хи.r]ядlt

и седемстотин лева), без f,ЩС
о Срок на действие на договора - б lшестl месеца от датата на подписване HiI

договора.
. Срок за изпълнение на коЕкретна заявка на Възложителя - З / триl дни от датата
на заявка на Възложи,l,еlrя.



Мотиви: Предлоlкенията на класираният участник отговарят на предварително обявенItте t'll

Възложителя условия-Представен}I са всички изискуе]\{и док}менти от възложителя. TexHlr.tecltaTa

оферта на )частникът съответства на техническите изисквания в док}ъ4ентацията. Класирането е

I]звършено съгласно т.1.5 от докрIентацията за )л{астие, Критерий за оценка на офертиr,е е

икономически пай-изгодна оферта, изразена чрез най-ниска цена под формата на обща стойност на

поръчката.

II. Съгласно чл. l97, ал. 1, т.7 (предложение първо) от ЗОП настоящото решенIле
подлежи на обжа;iване в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защllтlt на
конкуренцията София.
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iII. НастояЦото' решение да бъде връчено на

начините указани в чл. 43 от ЗОП.

Стр от2 ,

участниците в процедурата по реда It
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