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П Р О Т О К О Л  № 6 

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, 27.09.2018 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  – главен 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 шесто заседание 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. 

 На закритото заседание присъстват всички членове на комисията, с което е налице  

необходимия кворум за вземане на валидни решения. 

 Преди да пристъпи към оценка на офертата по показател предлагана цена, 

комисията следва да установи дали ценовото предложение на участниците отговаря и е 

в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в одобрената документация на 

поръчката.  

 Комисията разгледа поотделно ценовите предложения на допуснатите участници, 

съобразно реда на входирането на офертите и единодушно констатира: 

1. Участник №1 – „Интерхолд“ ЕООД 

 Ценовото предложение на участника – „Интерхолд“ ЕООД,  отговаря на 

изискванията заложени от възложителя в одобрената документация към обществената 

поръчка. П отделни бюджетни пера предложената обща цена за изпълнение на обекта от 

1 156 595.99 лева без ДДС по Количествена сметка №1  е формирана, както следва: 

-Част Конструкция – 73 560.78 лв.; 

-Част Архитектурно – строителна  – 735 267.41 лв.; 

-Част ВиК –  20 343.37 лв.; 

-Част Електро – 45  943.85 лв.; 

-Част Пожарна безопасност – 17 204.30 лв.; 

-Част ОВК – 209 200.28 лв.; 

-Всичко стойност без ДДС – 1 101 519.99 лв.; 

-Непредвидени разходи 5% – 55 076.00 лв.; 

-Обща стойност, без начислен ДДС – 1 156 595.99 лв.    



2 
 

Комисията разгледа подробно приложените Количествени сметки №1 и №2, както и 

приложените анализни цени към тях, като не откри грешки или несъответствия.  

Комисията констатира, че по Количествена сметка №2, касаеща предвидената 

възможност в одобрената документация за опция  по чл. 182 ал.1, т.4 от ЗОП (за повторно 

изпълнение) отнасяща се за „СМР за обект вертикална планировка на ГХГ – Пловдив – 

двор 1 и двор 2“,   участникът е предложил цена от  381 620.28 лева без ДДС, с включени 

5% непредвидени разходи, която също отговаря на изискванията на одобрената 

документация. 

На База констатираното по-горе, Комисията единодушно Реши: Предлага на 

Възложителя участникът – Интерхолд ЕООД, да допуснат до класиране, поради 

това, че офертата на участника  отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката. 

  

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

 Ценовото предложение на участника – „Обединение Реставрация на Галерия 

Пловдив“ ДЗЗД,  отговаря на изискванията заложени от възложителя в одобрената 

документация към обществената поръчка. П отделни бюджетни пера предложената обща 

цена за изпълнение на обекта от 1 151 128.28 лева без ДДС по Количествена сметка №1  

е формирана, както следва: 

-Част Конструкция – 86 276.50 лв.; 

-Част Архитектурно – строителна  – 774 047.83 лв.; 

-Част ВиК –  20 316.42 лв.; 

-Част Електро – 45  974.77 лв.; 

-Част Пожарна безопасност – 17 205.26 лв.; 

-Част ОВК – 152 543.29 лв.; 

-Всичко стойност без ДДС – 1 096 364.08 лв.; 

-Непредвидени разходи 5% – 54 818.20 лв.; 

-Обща стойност, без начислен ДДС – 1 151 182.28 лв.    

Комисията разгледа подробно приложените Количествени сметки №1 и №2, както и 

приложените анализни цени към тях, като не откри грешки или несъответствия.  

Комисията констатира, че по Количествена сметка №2, касаеща предвидената 

възможност в одобрената документация за опция  по чл. 182 ал.1, т.4 от ЗОП (за повторно 

изпълнение) отнасяща се за „СМР за обект вертикална планировка на ГХГ – Пловдив – 

двор 1 и двор 2“,   участникът е предложил цена от  352 063.50 лева без ДДС, с включени 

5% непредвидени разходи, която също отговаря на изискванията на одобрената 

документация. 

На База констатираното по-горе, Комисията единодушно Реши: Предлага на 

Възложителя участникът – „Обединение Реставрация на галерия Пловдив“ ДЗЗД, 

да допуснат до класиране, поради това, че офертата на участника  отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. 
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3. Участник №3 – ДЗЗД „Никополис Билд“  

 Ценовото предложение на участника – ДЗЗД „Никополис Билд“,  отговаря на 

изискванията заложени от възложителя в одобрената документация към обществената 

поръчка. П отделни бюджетни пера предложената обща цена за изпълнение на обекта от 

1 123 407.52 лева без ДДС по Количествена сметка №1  е формирана, както следва: 

-Част Конструкция – 71 843.98 лв.; 

-Част Архитектурно – строителна  – 709 414.34 лв.; 

-Част ВиК –  19 701.60 лв.; 

-Част Електро – 44 418.86 лв.; 

-Част Пожарна безопасност – 17 119.55 лв.; 

-Част ОВК – 207 422.59 лв.; 

-Всичко стойност без ДДС – 1 069 911.92 лв.; 

-Непредвидени разходи 5% – 53 495.60 лв.; 

-Обща стойност, без начислен ДДС – 1 123 407.52 лв.    

Комисията разгледа подробно приложените Количествени сметки №1 и №2, както и 

приложените анализни цени към тях, като не откри грешки или несъответствия.  

Комисията констатира, че по Количествена сметка №2, касаеща предвидената 

възможност в одобрената документация за опция  по чл. 182 ал.1, т.4 от ЗОП (за повторно 

изпълнение) отнасяща се за „СМР за обект вертикална планировка на ГХГ – Пловдив – 

двор 1 и двор 2“,   участникът е предложил цена от  367 391.16 лева без ДДС, с включени 

5% непредвидени разходи, която също отговаря на изискванията на одобрената 

документация. 

На База констатираното по-горе, Комисията единодушно Реши: Предлага на 

Възложителя участникът – ДЗЗД „Никополис Билд“ да допуснат до класиране, 

поради това, че офертата на участника  отговаря на предварително обявените 

условия на поръчката. 

 

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

27.09.2018 г., както следва: 

Председател: 

…………………… 

(Венелин Цеков) 

 

Членове: 

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

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

 

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

     (арх. Петко Костадинов)    (Ива Кехайова) 

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

 
 


