ПРОТОКОЛ №3
за дейността на комисия, назначена със Заповед №15/15.05.2018 г. на Директора на
Градска художествена галерия - Пловдив за провеждане на процедура за възлагане на
обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Реставрация и реновиране на
Градска художествена галерия – Пловдив“, открита с Решение №11 от дата 10.04.2018г.,
публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер:
4295-2018-0001,
Днес, 08.06.2018 г. в гр. Пловдив, в 14:00 ч., комисия в състав:
Председател:
1.Венелин Цеков – юрист (външен експерт);
и членове:
1. инж. Найден Друмев (външен експерт);
2. инж. Милко Гондов (външен експерт);
3. арх. Петко Костадинов (външен експерт);
4. Ива Кехайова – гл. счетоводител,
се събра в зала в Къща-експозиция „Георги Божилов – Слона, гр. Пловдив, ул. Княз
Церетелев № 1, в изпълнение Заповед №15/15.05.2018 г. на Директора на ГХГ - Пловдив за
провеждане на заседание по отваряне на ценовите оферти и оценка на допуснатите оферти до
този етап в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с
предмет: „Реставрация и реновиране на Градска художествена галерия – Пловдив“,
открита с Решение №11 от дата 10.04.2018 г., публикувана в Регистъра на обществените
поръчки на АОП с уникален номер: 4295-2018-0001.
На закритото откритото заседание присъстват всички членове на комисията, с което е
налице необходимия кворум за вземане на валидни решения. На заседанието не присъстваха
представители на участниците и/или на средствата за информация.
Председателят на комисията съобщи, че съобразно изискванията на чл. 56, ал. 2 от
ППЗОП, комисията е разгледала техническите предложения на участниците, за които е
установила, че отговарят на критериите за подбор и на изискванията на възложителя.
В съответствие с чл. 57, ал.3, изр. последно от ЗОП председателят на комисията обяви
резултатите от оценяването на допуснатата оферта по показатели извън цената и припомни, че
съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП, ценовото предложение на участник, чиято оферта не
отговаря на изискванията не се отваря.
Допуснат до този етап на оценка е участни – „Интерхолд“ ЕООД.
Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови
параметри“ на допуснатия участник.
I.

Отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“

1. Участник №2 – „Интерхолд“ ЕООД
Комисията
пристъпи към отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри“,
оповестявайки неговото конкретно ценово предложени:
-

Участникът е предложил обща цена за изпълнение на обекта, предмет на поръчката
от 1 382 273, 25 лева без включено ДДС. Приложена е попълнена КСС по отделните
части и анализни цени.

С извършване на тези действия приключи публичното заседание на комисията.

Комисията продължи своята работа при закрити врати. Преди да пристъпи към оценка на
офертата по показател предлагана цена, комисията следва да установи дали ценовото
предложение на участника отговаря и е в съответствие с изискванията на възложителя,
посочени в одобрената документация на поръчката.
Комисията единодушно констатира,
че ценовото предложение на участника –
„Интерхолд“ ЕООД, не отговаря на изискванията заложени от възложителя в одобрената
документация към обществената поръчка, описани в т. 5 „Прогнозна стойност“, където е
утвърдено следното:
„Прогнозната стойност на поръчката се определя в български лева, без ДДС и е максимална.
Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 875 000 лева без ДДС или
1 050 000 лева с включено ДДС.
ВАЖНО !!!!!!
Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с посочената
прогнозна стойност, която се явява и максималната стойност на определения от
възложителя бюджет като цяло.
Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата
спецификация. При установяване на оферта, надхвърляща обявената прогнозна обща
стойност, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата“
На База констатираното по-горе, Комисията единодушно Реши: Предлага на
Възложителя участникът – Интерхолд ЕООД, да бъде отстранен от по-нататъшно
участие в процедурата на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, поради това, че
офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на поръчката,
посочени по-горе, а именно предложената от участника цена надвишава максимално
допустимата стойност на поръчката.
Съгласно извършените действия на комисията по оценяване на офертите на участниците
на техническите и ценови предложения, комисията единодушно предлага на възложителя
да прекрати настоящата процедура, на основание чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП, поради
факта, че всички оферти е не отговарят на условията за представяне;
Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата
08.06..2018 г. и се предаде на Възложителя за вземане на решение:
Председател:
……………………
(Венелин Цеков)
Членове:
1. ………….............…..
(инж. Найден Друмев)

2. ………………….
(инж. Милко Гондов)

3. ………….............…..
(арх. Петко Костадинов)

4. ………………….
(Ива Кехайова)

Забележка: Подписите са заличени, на основание чл. 2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.

