ПРОТОКОЛ №1
за дейността на комисия, назначена със Заповед №25/23.08.2018 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 №19 от дата 18.07.2018г.,
публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер:
4295-2018-0002.

Днес, 23.08.2018 г. в гр. Пловдив, 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 №25/23.08.2018 г. на Директора на ГХГ - Пловдив за
провеждане на публично заседание по отваряне на постъпилите оферти в процедура за
възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Реставрация и
реновиране на Градска художествена галерия – Пловдив“, открита с Решение №19 от дата
18.07.2018 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер:
4295-2018-0002.
В 10:00 часа от деловодството на Галерията бяха предадени на председателя на комисията
с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП постъпилите 3 (три) броя оферти за участие в процедурата.
Председателят на комисията уведоми членовете й, че в обявения срок до 18:00 ч. на
22.08.2018 г., са постъпили следните оферти:
№
по ред

Име на участника

1. „Интерхолд” ЕООД
2. „Обединение Реставрация на
галерия Пловдив“ ДЗЗД
3. ДЗЗД „Никополис Билд“

Дата на подаване
на офертата

Входящ
номер

22.08.2018г.
22.08.2018г.

Час на
подаване на
офертата
12:03 часа
17:04 часа

22.08.2018г.

17:06 часа

84

82
83

В 10:05 ч., след запознаване със списъка с постъпилите оферти и в съответствие с
изискванията на чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, всеки член на комисията подписа декларация по чл.
103, ал. 2 от ЗОП.
На заседанието присъстваха следните представители на участниците в процедурата:
-Борислава Борисова – пълномощник на ДЗЗД „Никополис Билд”;
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-Мариана Славчева – пълномощник на „Обединение Реставрация на галерия Пловдив“
ДЗЗД;
-Андон Димитров – законен представител на „Обединение Реставрация на галерия
Пловдив“ ДЗЗД;
-Николай Иванов – законен представител на „Обединение Реставрация на галерия
Пловдив“ ДЗЗД.
Присъстващите представители се вписаха в списък на присъстващите лица.
На заседанието не присъстваха представители на друг участник или на средствата за
масово осведомяване.
I. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОТВАРЯНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ, ПО
РЕДА НА ТЯХНОТО ПОСТЪПВАНЕ, КАКТО СЛЕДВА:
1. Участник № 1 „Интерхолд” ЕООД:
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите по
чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик „Предлагани
ценови параметри”.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. При
спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, комисията покани присъстващите
представители на участниците, един от тях да подпише документите от техническо
предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“. Документите се подписаха от
Борислава Борисова – пълномощник на ДЗЗД „Никополис Билд”.
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери
съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.
2. Участник № 2 „Обединение Реставрация на галерия Пловдив“ ДЗЗД:
„Обединение Реставрация на галерия Пловдив“ ДЗЗД е създадено от две фирми –
„Астра Билдинг Груп“ ЕООД и „Николай ОМ“ ЕООД.
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите по
чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик „Предлагани
ценови параметри”.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. При
спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, комисията покани присъстващите
представители на участниците, един от тях да подпише документите от техническо
предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“. Документите се подписаха от
Борислава Борисова – пълномощник на ДЗЗД „Никополис Билд”.
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери
съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.

3. Участник № 3 ДЗЗД „Никополис Билд“:
ДЗЗД „Никополис Билд“ е създадено от две фирми – „Геоком 2000“ ООД и „Парсек груп“
ЕООД.
Комисията констатира, че участникът е представил своята оферта в запечатана,
непрозрачна опаковка, чиято цялост не е нарушена. Установи се наличие на документите по
чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП, както и отделен непрозрачен и запечатан плик „Предлагани
ценови параметри”.
При спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ППЗОП трима от членовете на комисията
подписаха техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“. При
спазване на разпоредбата на чл. 54, ал. 5 от ППЗОП, комисията покани присъстващите
представители на участниците, един от тях да подпише документите от техническо
предложение и пликът с надпис „Предлагани ценови параметри“. Документите се подписаха от
Мариана Славчева – пълномощник на „Обединение Реставрация на галерия Пловдив“ ДЗЗД.
Комисията оповести документите, които се съдържат в опаковката и провери
съответствието им с описа по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.
С извършването на тези действия, публичната част от заседанието приключи и комисията
продължи своята работа на следващо заседание.

Комисията продължи своята работа при закрити врати с разглеждане на
представените от участниците документи по чл. 39, ал.2 от ППЗОП.
На закрито заседание, на което присъстваха всички членове на комисията и е налице
необходимия кворум за вземане на валидни решения, Председателят запозна останалите
членове за изготвения от него график за разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие
в настоящата процедура. Комисията пристъпи към разглеждане на документите по
чл.
39, ал. 2 от ППЗОП, представени с офертите по реда на подаването им.

ІІ. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ЛИЧНОТО
СЪСТОЯНИЕ И С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ПОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
В съответствие с правилата за работа на комисията, разписани в чл. 54 и сл. от ППЗОП
следва да се извърши проверка на документите по чл. 39, ал. 2 от Правилника за съответствие с
изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.
При констатирана липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително
нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние
и критериите за подбор, същите се описват изчерпателно в настоящия протокол.
За всяка оферта, по реда на постъпването й, бе проверено от членовете на комисията
наличието и редовността на представените документи, при което резултатите от проверката са,
както следва:

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА
1. Участник № 1 „Интерхолд” ЕООД:
Участникът е представил опис, с приложени към него документи на дружеството участник.
Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП
установи, че по отношение на участника „Интерхолд” ЕООД не е налице липса, непълнота или
несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се констатира
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Представени са
електронни носители – дискове, с документите на участника и електронен ЕЕДОП, съобразно
изискванията на Възложителя.
В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника
„Интерхолд” ЕООД с оферта вх. № 82/22.08.2018г. с критериите за подбор, обявени от
възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.
2. Участник № 2 „Обединение Реставрация на галерия Пловдив“ ДЗЗД:
Участникът е представил опис, с приложени към него документи на дружествотоучастник.
Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП
установи, че по отношение на участника „Обединение Реставрация на галерия Пловдив“
ДЗЗД не е налице липса, непълнота или несъответствия в предоставената информация и
документи, като от същите се констатира съответствие с изискванията към личното състояние
и критериите за подбор. Представен е електронен носител - диск с документите на участника и
с приложен електронен ЕЕДОП, съобразно изискванията на Възложителя.
В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника
„Обединение Реставрация на галерия Пловдив“ ДЗЗД с оферта вх. №83/22.08.2018г. с
критериите за подбор, обявени от възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане
на офертите.
3. Участник № 3 ДЗЗД „Никополис Билд“:
Участникът е представил опис, с приложени към него документи на дружествотоучастник.
Комисията след разглеждане на представените документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП
установи, че по отношение на участника ДЗЗД „Никополис Билд“ не е налице липса,
непълнота или несъответствия в предоставената информация и документи, като от същите се
констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор.
Представен е електронен носител - диск с документите на участника и с приложен електронен
ЕЕДОП, съобразно изискванията на Възложителя.
В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника ДЗЗД
„Никополис Билд“ с оферта вх. №84/22.08.2018г. с критериите за подбор, обявени от
възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

Въз основа на горното, комисията взе следните
РЕШЕНИЯ:
Единодушно допуска всички участници до по-нататъшният етап от провеждане на
процедурата.
Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата
23.08.2018 г., както следва:

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.

