
6280
гр. Гълъбово
обл. Ст. Загора

ht((D БрkакЕrт Едд
тел.: 04'18/ 621 28
тел/факс: 04'18/ 623 93,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

във връзка със създадоЕата квалификационна система с предмет: ,r,щоставка па метални

"aдaп"' 
/ тръби, листовД стомапа, стомаЕенИ профили и др,/ за rrу)Iците на ,,брикел"

еад", реф. J\b КС 03/2017г., Ви отправям

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
в поръчка с предмет:

,r,Щоставка на лпстова стомана, стомаЕени профили и други метални изделия от

пелигирана, коIlструкционна стомана,",

реф. J\} КС-03-20|7-02

УСЛОВИJI НА ВЪЗЛОЖИТЕJUI:

1. Предмет на поръчката: .щоставка на листова стомапа, стоманеЕи профили и други

метаJIни издеJIия от Еелигиранд, конструкционнл стомана,

2. Условия и размер Еа гаранцията за изпъш{ение на договора:

гаранцията за изпълнеЕие е в размер gа 4о/о от стойностга на договора, който ще се

скJIючи. Представя се преди подписване на договор в една от следните форми, по избор

на изпълнитеJuI: паричЕа cpra; банкова гаранция; застраховка. Когато гаршrцията е

париIша сума тя следва да се преведе по банкова сметка: IBAN:

BG14UNCR7000:I5ZI77}468, BIC КО!: LrNCRBGSF, Уникредит Булбаяк Д! гр.Стара

загора или да се представи в брой в касата Еа дружеството.

3. Изискванията и условията за изпълнение на поръчката са описaши в докумеIrтацията

за уrастие в IIроцедурата. Същата е безплатца и публикувана в профила на купувача в

електронната преписка на кватификационната система, Интернет адрес, на който е



ttt((D БрракЕrт
6280
гр. Гьлъбово
обл. Ст.3агора

4. Условия на възложитеJuI:

а. Критерий за възлагане на поръtIката - икоЕомически най - изгодна оферта въз

основа на най - ниската цена (предложена обща сойност),

ь. Не се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен

каталог, или да вкJIючват електронен каталог,

с. Не се предвижда провеждане на електронен търг при определяЕе на

йзпълцител.
5. Краен срок за поJцлIzшане на оферти, адрес на който да бъдат изпратени, език на които

да бъдат изготвени:
а. Срок до 16:00 часа на 02.11.2017г,
Ь. Адрес на който да бъдат изпратени: Област Стара Загора, общ, Гълъбово, гр,

Гълъбово - Извън града, п,к. 6280, отдел ,,Търговски", административна сграда

тел.: 0418/ 621 28
телфакс: 04,18/ 623 93,

на ,,Брикел" ЕА.Щ

с. Език на който да бъдат изготвени: български,

6. Офертите се отварят Еа следващия работен ден, За датата и мястото на договарянето

ще бъдете уведомени писмено допълнителЕо,

Лице за контакт: Красимира ,щимитрова, тел. 041 8 62393

С уважение,

ЯНИЛИНПАВЛОВ
изпълнителен

\\
] rti
/ь

^,|еЬй<



ш БрkакЕlт

до
УПРАВИТЕЛЯ
нА,,трдтон, оод
гI}. сливен.
ж.к. ,rСиниrе камъни", бл, 30, вх, А, ап,4

факс: 044 / б2 38 07
e-mail: tritonbg@abv.bg

във връзка със създадената квыrификационна система с предмет: 
".Щоставка 

на метални

изделия / тръби, листова ;;;;;; стоман )ни профили и др,/ за Еуждите на 
"брикел"

еад", реф. Np КС 03/2017г,, Ви отправям

ПОКАНА ЗАПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
в поръчка с предмет:

,r.ц,оставка яа листова стомана, стоманепи профили и други метдлни изделия от

нелигирана, копструкционна стомана,",

реф. jTs KC-03-20l7-02

УСЛОВИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. I Iредмет на поръчката: .Щоставка Еа листова стомана, стоманени профили и другш

метални изделия от IIнIигираЕа, конструкционнд стомана,

2. Условия и размер на гаранцията за изпъпЕение Еа договора:

Гаранцията au 
"aar"nrr"n"" 

е в размер яа 4Yо от стойността на договора, който ще се

скjIючи. Представя се проди подIисване на договор в едIIа от следните форми, по избор

на изпълнитеJuI: парична сума; баякова гаранция; застраховка, Когато гаранцията е

паричца сума тя следва да се проведе по бдrкова сметка: IBAN:

ВG14LТNсR7OOо|521179468,ВIСКоЩ:L]NСRВGSF,УникредитБУлбшrкдцгр.сТара
загора или да се представи в брой в касата на дружеството,

3. Изискваяията и условията за изпълнеrrие Еа поръчката са описани. в док)ментацията

;;;;;; ;;p;u"oypu,u Същата_е безплатна и "убaliI"н1_:_:*ф:*:":I,J#: :

тел,:о418/ 621 28
тел/факс: 0418/ 623 9З,б280

гр. Гълъбово
обл, Ст, 3агора

}ЪАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТАДИНОВ,



БрLакЕrт
62во
гр, Гъльбово
обл. Ст, Загора

4. Условия на възложитеJuI:

а. КритериЙ за възлrгане Еа поръчката - икономйчески най - изгодна оферта въз

основа на най - ниската цена (предложена обща сойност),

ь. Не се изисква офертите да бъдат rrредставени под формата на електронен

каталог, или да включват електронен каталог,

с. Не се предвижда провеждане на електронен търг при опредеJIяне Еа

изпълнител.
5. Краен срок за пол)п{аване яа оферти, адрес на който да бъдат изпратени, език на които

да бъдат изготвени:
а. Срок до 16:00 часа на 02.11.2017г,
Ь, А!реС на койтО да бъдат изпратени: Област Стара Загора, общ, Гълъбово, гр,

Гълъбово-ИзвънграДа,п.к.6280,отдел,,Търговски',,адМинисТратиВнасГраДа

тел,:0418/621 28
тел/факс: 04'l8/ 623 93,

на ,,Брикел" ЕА,Щ

с. Език на който да бъдат изготвени: български,

6. Офертите се отварят Еа следващия работен деЕ, За датата и мястото на договарянето

ще бъдете уведомеЕи писмено допълЕително,

Лице за контакт: Красимира ,щимитрова, тел, 0418 62393

С уважение,

ЯНИЛИНПАВЛОВ
изпьлнителен

(9*5.^

3ьбоsо_



ш PkaKE-rT
6280
гр. Гълъбово
обл. Ст, 3агора

до
УПРЛВИТЕЛЯ
нА'вокимЕкся оод
гD. Пловдив,
чл. ,,Крушево" Ns 7

факс: 032 / 69 39 56

e-mail: vokimex@abv,bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТОВ,

Във връзка със създадеЕата квалификационна система с предмет: ",Щоставка 
на метални

излелия / тръби, листова #;;;; ;;;;;n.nn, профпп, и др./ за нуждите па "брикел"

"uд'', 
р.ф.ЛЪ КС 03/2017г" Ви отправям

ПОКАI А ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТЛ
в поръчка с предмет:

,r,Щоставка па листова ",o*u'"", "i'о,оое"и 
пробили и други метални изделия от

";;;;;;; 
;;, 

"ffi ТВliliiЁ;:rСТОМаЕа.'''

УСЛОВИJI НА ВЪЗЛОЖИТЕJUI:

1, Предмет на поръчката; ,Ц,оставка на листова стомаЕа, стоманени профили и дрУги

меТаЛницзДелияотяелигираЕа'констрУкционнастомана.
2. Условия и размер на гаранцията за изпълнеЕие на договора:

Гараяцията ,u "",un"J*l 
, , о**,о на 4Уо от стойността на договора, който ще се

сключй. Представя се преди подписвzше на договор в една от следЁите форми, по избор

на изпълнитеЛ", nup"'"u сlма; банкова гаранция; застраховка, Когато гаранцията е

парищ{а сума тя следва да се преведе по баякова сметка: IBAN:

BGl4LrNcR70001 521779;;; ;tc ?од, LINСRBGSF, Уникредит Булбанк дД гр,Стара

Загора или да се предотави в брой в касата на дружеСтвоТо,

3. Изискванията и условията за изпълItеЕие Еа поръчката са оlrис Iи в док}ментацията за

участие в процедурата, Същата е безплатна и публик vBaHa в профила на купувача в

тел,: 0418/ 621 28

тел/факс; О418/ 62З 93,



ш Бр?акЕrт
6280
rр. Гълъбово
обл. Ст. 3агора

електронната преписка на

достъпна док)меЕтацията

квалификационЕата

тел,: 0418/ 621 28
тел/факс: 0418/ 623 93,

система. Интернет адрес. на който е

out-us/buygl:за поръчката - http://www.brikei-bq.com/bq/about-us/buyeT-

{. Условия на възложитеJIя:

4,1. Критерий за възлrгане на поръчката - икономически най - изгодна оферта въз основа

на най - ниската цена (предложена обща сойпост),

4.2. Не се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог,

или да вкJIючват електронен катаUIог,

4.3.Не се предвйжда провеждане на електронен търг при опредеJUIне на изпълнител,

5. Краен срок за полу{авшrе на'оферти, uдр", 
"u 

който да бъдат изпратени, език на който да

бъдат изготвени:
5.i. Срок до 16:00 часа на 02.11,2017г, _-_- ла--- т-- f{
5.2.Мрес на който ou Ъrоu, изпратенй: Област Стара Загора, общ, Гълъбово, гр,

Гълъбово - Извън града, п,к, 6280, отдел "Търговски", 
административна сграда на

,,Брикел" ЕА,Щ

6. Офертите се отварят Еа следващия работен ден, За датата и мястото Еа договарянето ще

бъдете уведомеIlи писмено допълнително,

Лице за контакт: Красимира ,щимиц)ова, тел, 0418 6239з

С уважение,

ЯЕИЛИНПАВЛОВ
Изпълнителен .Щирекгор

\7
/ь
,|,

ЗЬ;-.е


