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  П Р О Т О К О Л  № 5 

 

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, 21.09.2018 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. Мариана Китипова – връзки с обществеността, 

 

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 пето заседание, открито,  по оценка 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. 

 Към 10:00 ч., когато следва да се проведе  откритото заседание, не присъства редовният 

член на комисията – Ива Кехайова, поради невъзможност на същата да пристигне навреме, 

поради което същата ще се замества от резервният член на комисията  - Мариана Китипова. 

Мариана Китипова подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

 В 10:20 ч. председателят на комисията констатира, че  е налице  необходимия кворум за 

вземане на валидни решения от комисията и откри заседанието на комисията, като представи 

комисията на представителите на участниците, намиращи се в залата. На заседанието 

присъстваха следните представители на участниците: 

- Борислава Борисова – упълномощен представител на ДЗЗД „Никополис  Билд“; 

- Бончо Бонев – представляващ ДЗЗД „Никополис Билд“; 

- Мариана Славчева – упълномощен представител на „Обединение Реставрация на Галерия 

Пловдив“ ДЗЗД; 

- Андон Димитров – представляващ „Обединение Реставрация на Галерия Пловдив“ ДЗЗД. 

         На заседанието не присъстват други представители на участниците или на средствата за 

масова 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. 

 Допуснати до този етап на оценка са участниците – „Интерхолд“ ЕООД, „Обединение 

Реставрация на Галерия Пловдив“ ДЗЗД и ДЗЗД „Никополис Билд“.  

 Председателят на комисията пристъпи към отваряне на плик „Предлагани ценови 

параметри“ на допуснатите участници. 

I. Отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“    

1. Участник №1 – „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, 

съобразно изискванията на одобрената документация и на образеца на ценовото 

предложение – Приложение №4, касаеща остойностяване на Количествена сметка №1 

- от 1 156 595,99 лева без включено ДДС. Приложена е попълнена Количествена 

сметка №1,  Анализни цени на Количествена сметка №1, Количествена сметка №2 и 

Анализни цени на Количествена сметка №2. Участникът е предложил следните 

елементи на ценообразуване: 

- Средна часова ставка – 5.00 лв./час; 

- Допълнителни разходи върху труд – 100%; 

- Допълнителни разходи върху механизация – 30%; 

- Доставно складови разходи – 10%; 

- Печалба – 10%. 

 Комисията предложи на присъстващите представители на другите участници да подпишат 

ценовото предложение, като никой от тях не прояви желание. 

2. Участник №2 – „Обединение Реставрация на Галерия Пловдив“ ДЗЗД 

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, 

съобразно изискванията на одобрената документация и на образеца на ценовото 

предложение – Приложение №4, касаеща остойностяване на Количествена сметка №1 

- от 1 151 182,28 лева без включено ДДС. Приложена е попълнена Количествена 

сметка №1,  Анализни цени на Количествена сметка №1, Количествена сметка №2 и 

Анализни цени на Количествена сметка №2. Участникът е предложил следните 

елементи на ценообразуване: 

- Средна часова ставка – 4.50 лв./час; 

- Допълнителни разходи върху труд – 100%; 

- Допълнителни разходи върху механизация – 25%; 

- Доставно складови разходи – 10%; 

- Печалба – 10%. 

 Комисията предложи на присъстващите представители на другите участници да подпишат 

ценовото предложение. Цялото Ценово предложение, заедно с приложените Количествени 



 
 

 
 

 

сметки и Анализни цени се подписа от представляващия ДЗЗД „Никополис Билд“ – Бончо 

Бонев. 

 

3. Участник №3 – ДЗЗД „Никополис Билд“  

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, 

съобразно изискванията на одобрената документация и на образеца на ценовото 

предложение – Приложение №4, касаеща остойностяване на Количествена сметка №1 

-  от 1 123 407,52 лева без включено ДДС. Приложена е попълнена Количествена 

сметка №1,  Анализни цени на Количествена сметка №1, Количествена сметка №2 и 

Анализни цени на Количествена сметка №2. Участникът е предложил следните 

елементи на ценообразуване: 

- Средна часова ставка – 4.70 лв./час; 

- Допълнителни разходи върху труд – 90%; 

- Допълнителни разходи върху механизация – 30%; 

- Доставно складови разходи – 10%; 

- Печалба – 10%. 

 Комисията предложи на присъстващите представители на другите участници да подпишат 

ценовото предложение. Ценовото предложение, се подписа от упълномощения представител на  

„Обединение Реставрация  на Галерия Пловдив“ ДЗЗД – Мариана Славчева. 

  С извършване на тези действия приключи публичното заседание на комисията. 

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 

21.09.2018 г., както следва: 

Председател: 

…………………… 

(Венелин Цеков) 

 

Членове: 

1. ………….............…..    2. …………………. 

     (инж. Найден Друмев)                     (инж. Милко Гондов) 

 

 

3. ………….............…..    4. …………………. 

     (арх. Петко Костадинов)    (Мариана Китипова) 

 

 

 

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


