БрикЕrт

ш

ЕАд
тел.: 04l8/ 621 28

6280
гр. Гълъбово
обл. Ст. Загора

тел/Факс: 04l 8/ 625 25

протокол
Ns 04ll22002/20l7t,
flнес 1 6, 1 1 .201 7г, на закрито заседание в Заседателната
със Заповед Nq 1069/07.11.20l'l г. в състав:

ПРЕflСЕ.ЩАТЕЛ: Иван Симеонов Монев

LIЛЕНОВЕ:

зfu,Iа

на ,,Брикел"

EAfi, комисия

HaзHaaIeI]iI

р-л отдел ,.Търговски"

Христо !елчев Христозов инж. инвеститорски контрол
2. адв. Петър Желязков Желязков
З. Петя Петрова Хаджиева - Юрисконсулт
4. инхt. Красимира Иванова ,Щимитрова - специалист ОП
1.

разгледа технически предложения за изпълнение на поръчката на участIlиц1.1 в обявеrlltta
обrцествена поръчка чрез публично състезание с предмет: "Извърпlване на лейttttс,гtl ltlt
полагане на запечатващ слоI-I нл flепо за неопасни производственll отпадъцIl (НП()) секцпя ША rl Клетклr 3 п 4 в секция IlI Б" - реф.J\Ъ 1220021201'7r.
Предмета на поръчката е разделен на четири обособени позиции, както следва:
о обособена позиция No1: "Превоз на глина от вътрешни насипища на р-к ,,Трояново-1" дtl
Сгl,роотва.,r на ,.Брикел" ЕА,Щ Клетки Jф 3 и ]ф 4 в секция III Б";
. обособена позиция N2: "Разриване на глини с булдозер до 40 м за оформяне на пласт 25 crt lt
ва[иране с ваJIяк в Клетка Nq 3 и Nч 4 в секция IIl Б ";
о обособена позиция N!3: ,,!оставка и полагане на непромит и непресят пясък в секция II lA"
о обособена позиция No4: ''Разрлтване с булдозер на пепелина в секция IIIA, разриване Ir
оформяне на пластове от I{епромит и непресят пясък и валиране в секция IIIA"

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
I. Кратко описание на техническото предJIожение на участниците:

1.1. Обособена позиция Nl 1 (ОП No1): "Превоз на глина от вътрешни насI.1пища
,.Трояново-1" до Сгуроотвал на,,Брикел" ЕА! - Itлетки Ns 3 и N9 4 в секция IlI Б"

Участници:

,.Булинвест-комr "

Раднево

гехни.rески изисквания
Срок на валидност на офертата: 5 месеца, от датата коятс
э посочена за дата на получаване на офертата,
Срок на изпълнение на поръчката 75 /седемдесет и пет/ дну
эт датата на подписване на договора

ЕООfl.

IItl

l)-Ii

r,p,

отговаря
5 месеца, от датата която е пocotlellil
за дата на получаване на офертата
75 /седемдесет и пет/ дни от лаl,аl,а tla
подписване на договора

Техническото предложение на участника отIоваря на предварителЕо обявените условлIя,

i.2. Обособена позиция N'q 2 (ОП N! 2): "Разриване на глини с булдозер до 40
4 в секция
)екция IIl Б''
l) см и валиране
валиDане с валяк в Клетка
кJIетка Nq
J\9 3
J и N9
J\o+
Hi пласг 25

--==-----__=...*------.-___..-

Изискваrrия
на Възложителя:

Учас t ни ци:

3рок на изпълнение на поръчката 75 /седемдесет и пет/ дни
датата на подписване

за о(lорпrяItс

,,Мит и Ko" EOOfl, гр. Плов/lпв

-=-----==-

Гехни.Iески изисквания
Cpotc на валидност на офертата: 5 месеца, от датата която
э посочена за дата на получаване на офертата.
f,т

п,r

на договора

отговаря
5 месеца, от датата която е посоIIеilа
за дата на получаване на офертата
75 /седешIдесет и пет/ дни от датата на

подписване на договора

Техническото предлох(ение на участниItа отговаря на предварително обявените условлIя,
Участници:
изисквания
на Възложителя:
гехнически изисквания
рок на валидност на офертата: 5 плесеца, от датата коятс
посочена за дата на получаване на ot}epTaTa.
Срок на изпълнение на поръчката
ст дата,га на подписване

-

75 /седемдесет и пет/ дни

на дого8ора

ЕТ,,Гранл Комерсиал Нейчев" гр. I'ълъбово

[Iл irltc

t

t

о1,I,оваря

5 месеца, от датата която е посоIIеI]il

за дата на получаване на оt|ерта,га

75 /седепtдесет и пет/ дни от датата lIi]
подписване на договора

Техническото предло)ItенI]е на участника отговаря на предварително обявеttите условr]я.
1.3. Обособена позиция Nч 3 (ОП Nо 3): ,,flocTaBKa и полагане на непромит и непресят пясък в

секция IIIA"

Участници:

1'ехни.lески изисквания
Срок на валидност на офертата: 5 месеца, от датата коятс
е посочена за дата на получаване на офертата.
Срок на изпълнение на поръчката 55 /петдесет и пет/ дни or
цатата на подписване на договора.

ЕТ,.Грагrд Коплерсиал - Плitittеlt
Нейчев" гр. Гълъбово
отговаря
5 месеца, от датата коя-I,о е Ilocotlc]]|l

за дата на получаване

lla o(lellTaTa

55 /петдесет и пет/ дttи от да га,lа ]Ia
подписва не на договора

Техническото предложение на участника отговаря на предварително обявените усJtовиrL
1.4. Обособена позиция NЪ 4 (ОП ЛЪ 4): ''Разриване с булдозер на пепелlitIа в секtlrIя lII;\.
разриване и оформяне на пластове от непромит и непресят пясък и валиране в секция IIIA"

Участници:
изисквания
на Rъзложителя:
гехнически изисквания
Срок на вапидност на офертата: 5 месеца, от датата която
е посочена за дата I]a получаване на офертата,

ЕТ,,ГрандКомерсиал Пламен
Нейчев" гр. Гълъбово
отговаря
5 месеца, от датата която е пocolleila

за дата на получаване на o(lepTaTa

Участници:
изисквания
на Възлоrкителя:
Эрок на изпълtrение на поръчката 55 /петдесет и пет/ дни от
цата,I,а на подписване на договора.

ЕТ,,Гранд Комерсиал - Плап,tеlt
Нейчев" гр. Гълъбово
55 /петдесет и пет/ лни от датата l{a

подписване

tIa

договора

Техlrическото предло)Itение на участника отговаря на предварително обявените условия,

II. Списък на участниците и офертите, предложени за отстраIIяваIIе от процед),рата,
мотиви за отстраняването им:

2.1. Обособена позиция Nч l: ,,Превоз на глиЕа от вътрешни насиflиulа на
,,Трояново-1" до Сгуроотвал на,,Брикел" ЕА,Щ Клетки Jф 3 и Ns 4 в секция [II Б"

Il

p-I(

Няма TaKtTBa участници
2.2. Обособена позиция М 2:"Разриване па глини с булдозер до 40 м за офорьtяltе ttп
пласт 25 см и валиране с валяк в Клетка Jф 3 и Jф 4 в секция III Б "
Няма такива уtIастници
2.З. Обособена позиция М 3:,,,Щоставка и полагане на непроNlит и ltепресrl,г IIяс,t к l]
секция IIIA"
Няма таrtива участници
2.4. Обособена позиция ЛЪ 4:"Разриване с булдозер на пепелина в секция IIIД.
разриване и оформяне на пластове от непромит и непресят пясък и ваJlиране в секцItrl

IIIA"

Няма такива участници

lIi. Списък на участниците и офертите допуснати до отваряне на плика

с..Предлаt,trItIt

ценови параметри":
3. l . По Обособена позиция J\Ъ 1
,,Булинвест-ком" ЕОО!, гр. Раднево
З.2, По Обособена позиция Nq 2
. ,,Мит и ко" Еоо.Ц, гр. Пловдив
о ЕТ,.Гранд Комерсиа,т - Пламен Нейчев" гр. Гълъбово
З.З. По обособена позиция Ns 3
. ЕТ,,Гранд Комерсиал Пламен I-Iейчев" гр. Гълъбово
3.4, По обособена позиция Ns 4
о ЕТ,,Гранд Комерсиа,r - Пламен Нейчев" гр, Гълъбово

о

,Щата на

приключване работата на комисията: l 6.1 1 .201 7г.

Копrисия:
Председател:
Иван Монев .,..
fIлеrrове:

l. Христо Христозов
2. адв. Петър Желязков

.

,

З. Петя Хаджиева

_)

