
ш БрkакЕ-rт
6280
гр. Гълъбово
обл, Ст, Загора

до
УПРАВИТЕЛЯ
нА'интЕрком груп" оод
гр. Варпа,
Уrr. ,,Й"*. Павлин fIиколов" ]\Ъ 11

факс: 052 / 57Ч2 05
e-mail: К NIKOLOV@INTERCOMGRUP,BG

УВАЖЛЕМИ ГОСПОДИН НИКОЛОВ,

във връзка със създадената квыIификациоЕна система с предмет: ,r.щоставка па метални

изделия / тръби, листова ;;;;;;, стоманени профили и др,/ за Еу)Iците па 
"брикел"

еал", реф. Ne КС 03/2017г., Ви отправям

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
в лоръчка с предмет:

,,.Щоставка на безшевни тръб" о, й,о"п марка СТ20 по изисквапията на ТУ 14-

з-460-2069, тУ 14-3р55-2( 01", реф,N} КС-03-2017-03

УСЛОВИJI НА ВЪЗЛОЖИТЕJUI:

13. Предмет на поръчката: ,r,Щоставка на безшевни тръби от стомана марка СТ20 по

пзискваIlията на ТУ 14, 3-4б0-2009, ТУ 14-3Р55-2001"

14. Условия и размер на гаранцията за изпълненио ца договора:

гаранцията за изпълЕение е в размер яа 4vо от стойността на договора, който ще се

скJIючи. [lредставя се преди подписвrше на договор в една от следните форми, по избор

на из[ълнитеJuI: паричЕа сума; бшrкова гараЕция; застраховка, Когато гаранцията е

парична сума тя следва да се преведо по банкова сметка: IBAN:

ВG14LINСR7OOо152|.7.19468,ВIСКоЩ:LINСRВGSF,УникредитБУлбанк{Щгр.Стара
загора или да се представи в брой в касата на дружеството,

15. Изискваrrията и условията за изпълнение на поръчката са описани в док}ъ{ентацията за

участие в процедурата. Същата е безплатна и публикувана в профила на купувача в

електронната преписка ,ru п"*"6"*uциоЕната система,, Ч,],р::j*р_т*,:",iз:
ЁЖ;;;й;;;;";; .u--no-prrnuru _ 

\ttр:/r.уw.w.ьгikрl_ьq,роцrфg/_аь,оФ-uуьuчеr-

тел.: 0418/ 62'1 28
тел/факс: 0418i 62З 93,

16. Условия за възлагане:



гр. Гълъбово
обл. Ст. Заrора

С уваженпе,

ЯНИЛИНПАВЛОВ
Изпълнителен !иректЁ

тел: o41gl 621 2в
тел/факс: 0418/ 62З 93,

16,1, КритерИй за възлагане на поръчката - икономически най - изгодна оферта възоснова на най - ниската цена (предложена обща стойност),
16,2, Не се изисква офертите да бъдаТ представени под формата на електронен катаJ.Iог,

или да включват електронен каталог,

_ _ ]_6 
З Не се предвижда провеждаЕе на електронен търг при определJIне на изпълнител.17, Краен срок за получаване на оферти, uop"" ,u поИ- да бъдат изпратеЕи, език на който дабъдат изготвени: 

,

17.1. Срок до 16:15 часана02.11.2017г.
: Област Стара Загора, общ. Гълъбово, гр.
Еистративна сграда на ,,Брикел'' ЕlчЩ
гарски.
ден. За датата и мястото Еа договарянето ще

Лице за контакт: Красимира !имитрова, тел, 0418 62393

-/ьir,ьо



rр, Гълъбово
обл, Ст, 3агора

до
УПРАВИТЕЛЯ
нА,,тритон, ооД
гр. Сливен,
яt.к. ,rСйните камъниrrr'бл. 30, вх. А, ап.4
факс: 044 / 62 38 07
e-mail: tritonbg@abv.bg

тел.: 041Bl 621 28
тел/факс: 0418/ 62З 93,

}ЪАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТАДИНОВ,

във връзка със създадената ква:rификационна система с предмет: ,rщоставка Ila метаJIниизделиЯ / тръби, листова стомана, стоманени профили п др.l за rrуясдите на ,rбрикелr'еад". реф. ЛЪ КС 03i20l7г., Ви отправям

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

,,!оставка на безшевнитръ* 
""rxl'J#""J:;ffъrrо по изискваЕията на ТУ 14-3_4б0-2009, ту 14-3р55-2001'', реф.Лb кс-03-2017-03

УСЛОВИJI НА ВЪЗЛОЖИТЕJUI:

7, Предмет на поръчката: ,r!оставка па безшевпи тръби от стомаЕа марка СТ20 поизискванията на ТУ 14- 3-4б0_2009, ту 14-зр55_200l"
Е.

9.

условия и размер на гараЕцията за изпълнение на договора:
Гаранцията за изпълнение е в pziзMep на 4Yо от стойността на договора, който ще сесклюIм. Представя се преди подписване на договор в една от следните 

форми, по изборна изпълнитеJIя: парична cpla; баякова гаранция; застраховка. Когато гаранцията епарична cyrvIa тя следва да се преведе по банкова сметка: IBAN:BGl4LINcR7000152177g46s, BIC КОЩ: rшсЬсsг, Уникредит Булбанк А! гр.СтараЗагора или да Се представИ в брой В касата на ору*""r"оrо.
изискванията и условията за изпълнеЕие на поръчката са описани в документацията за

#ff;,""#"I::#::i. S:T:i_:_.9::y_::"a и публикувана в профила Еа купувача велектронната преписка на ква.rrификациоЕната ;.;;;. ;;р;Ъ;*Й;"#'?#;достъпЕа док}ментацията за поръчката - htB://wWw.brikel-bg соm/Ьо/оhл,,+ ,,.ib,,.,.



Ш БрикЕlт ЕАд
6280 тел.: о418/ 621 28
гр, Гълъбово тел/факс: О418/ 623 93,
обл. Ст, Загора
10. Условия за възлагане:

10.1. Критерий за възлагане на поръчката - икономически най - изгодна оферта въз
основа на най - ниската цена (предложена обща стойност),

10,2. Не се изисква офертите да бъдат представени под формата на електронен каталог,
или да включват електронен катаJIог.

1 0.3. Не се предвижда провеждане на електронен тьрг при определяне на изпълнител.
1 1 . Краен срок за пqлу{аване на оферти, адрес на който да бъдат изпратени, език на който да

бъдат изготвени:
1 1.1. Срок до 16:15 часа на 02.1 1.2017г.
11.2. Адрес н4 коЙто да бъдат изпратени: Област Стара Загора, общ. Гълъбово, гр.

Гълъбово - Извън града, п.к. 6280, адллинистративна сграда на ,,Брикел" ЕА!
1 1.3. Език на който да бъдат изготвени: български.

12. Офертите се отварят на следващия работен ден. За датата и мястото на договарянего ще
бъдете реломен и писмено допъJIнително.

Лице за контакт: Красимира ,Щимитрова, тел. 0418 62393

С уважение,

ЯНИЛИНПАВЛОВ
изпълнителец

\a\
v'V'
iib
,/bl,
<//



ш БрикЕrт ЕАд
6280
гр, Гълъбово
обл Ст. Загора

тел.: 041Bl 621 2в
телlфакс: 0418/ 623 93,

до
УПРАВИТЕJlЯ
нА,,вокимЕкс, оод
гр. ПлоВдив, ,

ул. ,,Крушево" .llЪ 7
факс: 032 / 69 39 56
e-mail: voНmex@abv.bý

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТОВ,

Във връзка със създаденаIа квалификационна система с предмет: ,rЩоставка на метални
изделия / тръби, листова стомана, стоманени профили и др./ за нуждите на ,rбрикел"
еад", реф. ЛЪ КС 03/2017г., Ви отправям

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА
в поръчка с предмет:

,,.Щоставка на безшевни тръби от стомана марка СТ20 по изискванията на ТУ 14-
3-460-2009, ТУ 14-ЗР55-2001", реф.М КС-()З-2017-03

УСЛОВИJI НА ВЪЗЛОЖИТЕJUI:

1. Предмет на поръчката: ,rЩоставка на безшевни тръби от стомана марка СТ20 по
изпскванията па ТУ 14- 3-4б0-2009, ТУ 14-3Р55-2001"

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:
Гаранцията за изпълнение е в размер gа 4Yо от стоЙността на договора, коЙто ще се
скJIючи. Представя се преди подписваЕе на договор в една от следЕите форми, по избор
на изпълнитеJuI: парична сlма; балкова гаранция; застЕrховка. Когато гаранцията е

паричЕа с}ма тя следва да се преведе по банкова сметка: IBAN:
BG14UNCR7000\521779468, BIC КО!: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк А,Щ гр.Стара
Загора или да се предстalви в брой в касата на дружеството.

3. Изискванията и условията за изпълIlеЕие на поръчката са описани в док)ментацията за
участие в процедурата. Същата е безплатна и публикуваяа в профила Еа к)rпувача в
елеюроIшата преписка на квалификациоЕната система. Интернет адрес, на който е
ДОСТЪПНа ДОК}МеНТацията за поръчката - httр://www.Ьгikеl-Ьg.соm,Ъq/аЬоut_us/Ьччеr-



h/(D БlDРаКЕrТ Елд
6280
гр. Гъльбово
обл, Ст. Загора
4. Условия за възлаIане:

4.1 . Критерий за възлilгане на порътIката - икономически най - изгодна оферта въз основа
на най - ниската цена (предложена обща стойвост),

4.2.Не се изисква офертите да бъдат предстzвени под формата на електронен каталог,
или да вкJIючват електронен каталог.

4.3.Не се предвижда провеждане на електронен търг при определяне на изпълнител.
5. Kpaelr срок за получаване на оферти, адрес на който да бъдат изпратени, език на който да

бъдат изготвени:
5.1. Срокдо 16:15 часа на 02.||.20|'7г,
5,2.Адрес на който' да бъдат изпратени: Област Стара Загора, общ. Гълъбово, гр.

Гълъбово - Извън града, п.к. 6280, адмипистративна сграда на,,Брикел'' ЕА,Щ
5.3. Език на който да бъдат изготвени: български.

6. Офертите се отварят Еа следващия работен ден. За датата и мястото на договЬрянето ще
бъдете уведомени писмено допълнително.

Лице за контакт: Красимира,Щимиц)ова, тел. 0418 6239З

С уважение,

ЯНИЛИНПАВЛОВ
Изпълнителен !ирекгор

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


