
Ш БРИКЕlТ ЕЛД
.6280
гр, Гьлъбово
обл Ст. Загора

тел : 0418/ 621 28
тел/факс: 0418/ 6 252В

рЕшЕниЕ

Отпосно: Определяне на изпълнител по проведена процедура за възлагане на обItlествена по|-)ъltliil

чрез публично състезание с предNIет: ,..Щоставка на полипропиленови торбtt", реф. Nл 12200З/2t) l 7l .

Правно основание: чл,22, ал.1 т.6 от ЗОП
Процедурата е открита с Решение Ns 1269 от 2|,|2.2017г. на Изпълните.ltнItя llцректо|] Hlt ..Бlltlttс.t
ЕА.Щ, Решението е публикувани в РОП на21.12.2017г,
Уникален номер на поръчката в РОП: 00758-2017-0019
Вид на поръчката - публично състезание на основание чл. 1 8, arr. 1 , т. 12 от ЗОП.
Връзка към електронната преписка в профила на купувача: http://blikel-b,]. соlr/Ьg/а[2qц t-Ltsill ttr ,,r

рrо li le/pl,ocedures/ 179-dоstачkа-па-рqЦр!qрЦец9уЦоrЬi-геt-- l 2200З -201 7

На основание чл,108, T.l, във връзка с чл.18l, ал, б от ЗОП, протоколите и y1,]],bp]lr-llll,

окончателен протокол от работата на коIylисията по провеждане на процедураlа за възлагаIlе ll:l

обществената поръчка,

РЕШИХ:
I. Приемам резултатите от работата на коN,lисията:

1.Предлоlltение за отстраняване на участници. Мотиви за отстраняване.

Няпла отстранени участници

Il.У,гвърlttдавам следното класиране:

Първо място: ,.I{иркон" EOOfl

Второ място: .,Инrrtенеринг Консулт ЕС" ЕООД

IIl. Определям за изпълнител rra договора за обществена поръчка с пред]\,tет: ,..ЩоставIса ttlt

полипропиленови торби" реф. JФ 1 22003/20l7г.

,,I[иркон" ЕОО,Щ

при следните условия: Обща стойност за изпълнение на поръчката: l59 000,00 лв,,/ сто llетдесеl
и девет хиляди лева/, без начислен ДДС.Срок на изпълнение на договора - l2 /дванаltесеl,'
месеца от датата на подписване на договора.Начин на изпълнение - достаlвI(tI,ге IIil

изделията ще се извършват по заявка rra ВъзлолсителяСрок за изпълнение на достltвкill il 5

/TteT/ календарни дни считано от получаване на заявка от Възлоrrсителя.
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,Мотиви: Предлоrкението на У.rастника отговаря на предварителrtо обявеtttllе lrt
Възлоrкителя условия. Представени са всичкLl }Iзискуеми докумеI]ти от Възло ilсtlте,rtя.

Техническите оферти на учас,гника съответстват на техFIическите IlзиcKBill{IIJl I]

документацията и предложената цена за изпълнение на поръчка,га е в лева, без flflC. DГ)l)
складова база на Възлолсителя в гр. Гълъбово (Инкотермс 20l0 ) и включва всиаIки разходII ll()

доставката, като е участникът tlредло;кIIл най-ниска такава.

IV. По отношение на участниците в l1роцедурата не са ycTaHoBeHlI кон(lллtttт на интересlI.

V. Съгласно чл.197, ал. 1, т, 7 от ЗОП настоящото решение подле)ки на обrIсалваllе в l ()-

дневен срок от получаването N{у пред Комисrrя,га за защита на конкуреllцlrята Со(rия.

VI. На основание чл. 181, ал. 8 от ЗОП настоящото решенIlе да бъде връчеll() llil
участниците в процедурата по реда lt начините уI(азани в чл. 4З от ЗОП, PettteHtlel,tl ](ir t,c

изпрати на участниците в деня на публttкуването r\Iy в профила на куllувача,

lIrlплIrн Павлов
изпълнителен
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