
БруIкЕII
протокол

от проведени преговори с ,rТритон" ОО.Щ

,Щнес, 02.1Q.2017г., в 10:00 часа, на основание чл.67, м,2 от ППЗОП, .. проЪ"ооr"
преговори по поръчка с предмет: ,,,Щоставка на тръби използвани в парни котлш Ir

тръбопроводи по изисквднията на 14-3-460-2009, ТУ 14-3Р55-2001", реф.Jф КС-0З-2017-01,
открита,чр,9з квалифкационна система с предмет: ,,.Щоставка на металнИ изделлrя /тръбIl,
листова ё{Ьйан/,, сtоманени профили п др./ за нуждите на ,,Брикел" ЕАД"с реф. J\ъ кС
03/2017г, между:

1. Комисия за извьрIIIване на подбор на к ]дцатите и )цастницt{те,
906/20.09.2017 г. на Qълrожителя, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван-Симеонов Монев Ръководител отдел,,Търговски"

ЧЛЕНОВЕ: Кристиан Атанасов Бадлtаков - Юрисконсулт

инж. Красимира Иванова .Щимитрова Специалист ОП

2. Нели Недева Вълчева - пълномощник на Управителя на ,,Тритен" ОО!, редовнсl

упълномощена с Irълномощно Np З23412012 г.

Публичен жребий за определяне поредността на провеждане на преговорите llo редir
чл.67, а,ц.1 от ППЗОП и T.V, от Указанията за подготовка на първоначална оферта за възлагаtIе ltll
обществена поръчка е неприложимо, поради наличието на един участник.

Комисията установи, че първоначално предлаганата обща стойност за,,,Щоставl<а на тръtltt

използвани в парни котли и тръбопроводи по изискванията gа 14-З-460-2009, ТУ 14-3P55-200l ".

реф. NЪ KC-03-20l7-01, предмет на настоящата процед}ра, е в размер на 1З8 000,00 лв. (сто

тридесет и осем хиляди лева), без !ЩС.

В резултат на проведените преговори страните се споразумяха следното:
I_{eHaTa за,,Доставка на тръби използвани в парни котли и тръбопроводи по изискванIIята
на 14-З-460-2009, ТУ 14-ЗР55-2001", реф. Nч КС-0З-2017-01, предмет на настоящата
процедура, да бъде намаJIена от 138 000,00 лв. (сто тридесет и осем хилядIl лева), без

ДЦС на 1З7 700,00 лв. (сто тридесет и седем хиляди и седемстотпн лева), без !!С чрез

редуциране на първонача,lно предложената единична цена от участника от 2130 лв. нп кг.
на 2,295 лв./кг.
Приема се проекта на договор, предложен от Възложителя към документацията за учас,lllе
в процедуратq без изменения.

Преговорите приключиха в 10,56 часа.

В настоящият протокол, съгласно чл. 67, а.т.2 от ППЗОП са обективирани постигнатtl,tе

резултати в проведените преговори от Комисията за извършване на подбор на участницtlте със
законния представител яа участника.

Представител на Комисия за провеждане на процедурата:

1. Ив. Монев

2.Кр. Баджаков

3.Кр. !имитрова

назначена със Заповед Nq

1 . Н. Вълчева, .


