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На открито заседаЕие на 07.11.2017г. от 10:00 часа, в заседателната зала на,,Бриrtел" ЕА!.
коlчIисията за провеждане на публично състезание за възлагане на обществеrtа пОръчl(li С

предмет: i'Извършв4не на дейности по полаfане на запечатващ слой на .Щепо за неопасtllt
производствени отпадъци (НПО) - секция IIIA и Клетки 3 и 4 в секция III Б" - реф. Л} ,

l22002l20l'7 г., назначена със Заповед ЛЪ l069 l01 .1|.2017 г. на Изпълнителния директор Ilil
,,Брикел" ЕА!, в състав:

ПРЕ!СЕ.ЩАТЕЛ: Иван Симеонов Монев- р-л отдел ,,Търговски"

ЧЛЕНОВЕ: 1. Христо.Щелчев Христозов инж. инвеститорски контрол
2. адв. Петър Желязков Желязков
З. Петя Петрова Хадтtиева Юрисконсулт
4. инж. Красимира Иванова ,Щимитрова - специалист ОII

проведе публично заседание на основание чл.54, ал.2 ППЗОП, за отваряне на получените o(lepTtt

по процедурата.

Предмета на поръчката е разделен на четири обособени позиции, както следва:
- обособена позиция No1: "Превоз на глина от вътрешни насипища на р-к ,,Трояново-l" до
Сгуроотвал на ,,Брикел" ЕА.Щ - Клетки Ns 3 и М 4 в секция III Б"
- обособена позиция Nc2: "Разриване на глини с булдозер до 40 м за оформяне на пласт 25 сшl 1,1

валиране с валяк в Клетка Nq 3 и ]',]! 4 в секция III Б "
- Обособена позиция JrlЪЗ: ,,,Щоставка и полагане на непромит и непресят пясък в секция lIlА''
- обособена позиция Ns4: "Разриване с булдозер на пепелина в секция IIIA, разриване и офорпtяltе

на пластове от непромит и непресят пясък и ваJIиране в секция IIIA"

На публичното заседание на комисията не присъстваха участниците в процедурата илll
техни представители.

В предварително определения срок за подаване на оферти (до 16:15 часа на 06.11.2017
г.) са постъпили З (три) оферти.

Ns по
1]ед

Подател на офертата за участие Вх.
номер

дата и час на
получаваllе

1 .,Мит и ко" ЕООД, гр. Пловдив Nъ1 06.1|.20|7l||:27ч.
1 ЕТ,,Гранд Комерсиал - Пламен Нейчев" гр. Гълъбово ]\9 2 06.11.20l7l 14:00ч.

J ..Булинвест-ком" ЕООД, гр. Раднево Л9з 06.11.2017l 14:ЗOч,
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Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване, съглzlсIIо
отразеното в протокола по чл. 48, ал. б и на основание чл. 54, ал. 1 от ППЗОП otloBecTli
съдържанието им, както следва:

1.,,Мит и ко" ЕОО!, гр. Пловдив - вх.ЛЪ 1/06.11.2017г.

Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плик. Комисията оповестI]
съдърх(анието на плика. Комисията установи, че са налични З (три) броя trликове с надпllс
ОФЕРТА за обособена позиция Ns 1, обособена позиция Ns 2 и обособена позиция Nc 3,

Всеки един от лликовете съдържаше и плик с надпис - ,,Предлагани ценови пара]\|еlрtl }z]

Обособена позиция J,lЪ 1, Обособена позиция J\q 2 и Обособена позиция J\b 3. Пликовете са с lle
нарушена цялост, Трима от членовете на комисията подписа пликовете с надпис ,,Предлаган1.I
lIенови параметри" и техническите предложения за Обособена позиция М l, Обособеrrа
позиция Nq 2 и Обособена позиция Nq 3.

2.. ЕТ,,Гранд КоЙерсиал - Пламен Нейчев" гр. Гълъбово- Bx.J\! 2/06.11.2017г.
Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плик. Кошtисията оповес,г[I

съдържанието на плика. Комисията установи, че са нмични З (три) броя пликове за обособенir
позиция Nq 2, обособена позиция ЛЪ З и обособена позиция М 4.

Всеки един от пликовете съдържаше и плик с надпис - ,,Предлагани ценови параметри за

Обособена позиция J,lЪ 2, Обособена позиция Ns З и Обособена позиция Ns 4. Пликовете са с Ile
парушена цялост. Трима от членовете на комисията подписа пликовете с надпис ,,Предлага н tl

ценови параметри" и техническите предло}кения за Обособена позиция No 2, Обособена
позиция Ns 3 и Обособена позиция Л! 4.

3. ,,Булинвест-ком" ЕОО.Щ, гр. Раднево- вх.Ns 3/06.11.20l7г.
Участникът е представил офертата си в запечатан непрозрачен плик. Комнсията оповес,[tt

съдърх(анието на плика. Комисията установи, че е наличен 1 (един) брой плиlс с надпt,Iс -

,,Предлагани ценови параметри" за обособена позиция Nc 1 ,

Трима от членовете на комисията подписа плика с надпис ,,Предлагани ценови параNlе lllll
и техническите предпожения за Обособена позиция Nэ 1.

С това приключи публичната част от работата на комисията.

!ата на приключване на работата на комисията .l.?.I., rt 'l.., lY

Комисия:

Председател:

иван Монев

Членове:

1 , Христо Христозов .\

2. адв. Петър Желязков ..

3. Петя Хадlкиева . . .

4. инlIt. КрасIrмира !имитрова
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