
БррIкЕ.гI ЕАд

протокол

J\ъ 2 /2017

по процсдурд с реф.N9 КС 03-2017- 0З

На закрлIто заседанио в заселателната зала на ,,БрIлкел" ЕА! ttoitIlIcIlя,
IIлзII2Iчена сьс Заповед J\! 1063 / 03.1 1.2017 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Иван Сппtеонов MorreB - Ръководrlте.lr отдел ,,Търговскrl"
LIЛВНоI]Е:

l) Петя Петрова ХлджIлева - ЮрIlскоllсул,г

2) rrнж. KpacrlMlrpл Иванова ffимrlтрова - Спецrtалпст ОП

разг_[еда техниqеското предложение за изпълнение на поръчката на участниl( в поръчка с

предме,г ,,.Щоставк:r Irд безшевнп тръбIл от cToNIaHa ivlapKa СТ 20 по изrrсrtв:rнrrята Ir:t Т}'
l4-З-460-2009, ТУ l4-3P55-2001" Реф..]\! КС 0З-2017-03, открита чрез Itваллl(lлI Kil lll.1olt l la

сис,геN{а с предмет: ,,!ос,гавка Hit метални изделия /тръбп, лtIстова cToмilнa, cToNIalIcItlI
профплll lr лр./ зir ну,,кдlIте rra ,,Брrrrtсл" ЕАЩ"с реф. ЛЪ КС 0З/2017г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИlIТА:

i. KpaтKo опIiсание на техtlическоI,о ]lредложенIiе на учitстIlика:

TROM S.A., Румъrrия

ите: 6
на валидносl на ol],epTata 5

която е посоlIена за

NIecetlzl. от
дата ll tl

ще сс

1,

рок на действие на договора - 18 / к на действие rla l(оговора l8
осемнадесет/ NleceIla от датата lltlот ла,Iа,га на подпllсвz1llе Ila доI,оt]ора

е на

сване на договора.
чин на llзпълнение - доставк1.I,ге

чин на изпълнение доставките ще

,,Тритон" ОО.Щ

exIl и ческI-1 I-1зискванllя

изводител и cTpalia lta произход

ълrкина на тDъбите: б м

рок на валидност на о{lертата 5 месеца, от
която е посочена за дата на полуаIаване на

вLрIlIваг по заявка на Възложи,геля.
шват по заявка на ВъзлоrIси,I,еitя _

ИзrIсквания

на Възлоlttите:tя:



Комисttята констатира, че Техническото предложение на участIIика отговill]rl llll
предварително обявените усIIовия.

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраняване от проI tе/1)/I]irга. ll
N,lотивите за отстраняване,го иNl:

Няма такава участнItцI!
IIL Сrrисък на уrIастниците и офертите допуснати до отваряне на пJtика с..Пllедlлltгаrrrr

целIови параN,lетрLI":

l.,,TpIrToH" ООЩ, гр. Сливен

КоМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иваll CllMeoHoB N{oHeB

LIЛЕНОВЕ: 1. Петя Петровir Халi*tllева

2. инж. Красимира Иванова


