
БруlкЕ-гI ЕАд

протокол

J\ъ 2 /2017

по процедура с реф.Л'9 КС 0З-2017- 01

На закрито заседание в заседателпата заJIа на,.Брикел" ЕА! комrисия, назначеrIiI сl,с
Заповед Л9 906/20,09.2017 г., в с,ьстав:

ПРЕ!СЕ!АТЕЛ:
Иван Симеонов Монев - Ръководител отдел .,Търговски"

LIЛЕFIоВЕ:

1) Кристиан Атанасов Бадlкаков - Юрисконсулт

2) иrIтt. Красимлtра Иванова flимитрова - Специалист ОП

разгледа техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника в поl],l.tIк2r с

прелN,lет: ,,fiocTaBlca Ira трьбlл, rIзползвани в парни котлIl и тръбопроводп по IIз IlcK l} ll lI ll,1,1,1l

па l4-З-460-2009, ТУ 11-3Р55-2001", реф. М КС-OЗ-2017-01, открита .tрез Kвaлl.l(lalttttllltlltlta
систеNIа с прелN,lе,г: ,,ffocTaBKa на мета"цни IIзделия /тръбrr, .гIIIcToBa cToNlaнa, cToIlilIIcIlll
профIллп п др./ за нуждите на ,,Брикел" ЕА!"с реф. Nс КС 0З/2017г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

l, Кратко описание на техническото предло}кение на участника :

_ARTROM S.A
на валидност tla офертата 5 N,Iecel(|l. t1,1

п()j]чtI1lI]il]lскоято е посочеIlа за дата tIa

на тръбите б метра,

рок на действие FIa договора б /шест/ месеца к на действие на договора б /llrec,r,/

lIa подпI]сване на договора Начин есеца от да,гага на подписване на договоllа.
llъляение доставките ще се извършват по
възлоrrtителя.

чин на изпълFIение - доставl(l1,1,е Iцс сс

,,Тритон" OOfl
изисквания

на Възложлrтеля:

LIзводитеJI и страна на произход

рок на валлtдност на офертата 5 месеца, от датата
оято е посочена за дата на по.лучаване на офертата.

ължина на тръбите б шtе,гра-

звършват по заявка на Възлотtителя.



рок за }.iзпълнеЕlrtе на конкретна заявка на за изпълнение на KoHKpe],IIa зilrtjlIiil llil
- З l трлl дни от датата на заявка I{a - З l триl дltи от ла,I,i1,Ilt IIа ,]aяl]lii:l

)ttиl,еJIя. възложителя,

Техническото гIредложение на участника отговаря на предварително обявените услов}iя.

]I. Списък на участниците и офертите, предложеIJи за отстраняване от процедуl]irта. lt

NIОТИВИ'Ге За oTcTpaIIЯBalIeTo ИiчI:

Няма TarcaBa участllllцll
lll. Списък на участниците и офертите допуснати до отваряне на пликL1 с ..ГIl)е]Ulаl,аl]ll

ценови парап,lеlри":
1 ,,.Тритон" ОО!, гр. Сливен

lla на комисият 
^,q|.Q..Q.9.Ю/{'

КоМИСИЯ:
I

,,l
ГlРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Сlrлtеопов Моне .....,...

2. иняс, Красил,Iира Иванова .Щимитрова

Участници:

изисквания

ttа ВъзлоlIttIтеля:

,,Тритон" ОО!

ЧJIЕНОВЕ: 1, Кристлrан Атанасов Бадrrtаков .....]


