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П Р О Т О К О Л  № 7 

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, 08.10.2018 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 седмо 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. 

 Съгласно документацията за участие, критерият за оценка на офертите е 

„Оптимално съотношение качество/цена“. Класирането на офертите се извършва в 

зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по 

отделните показатели за оценка. 

 

 Комисията пристъпи към оценка на ценовите предложения на допуснатите оферти 

на участниците. 

 Начин за определяне на оценката по показател П4 — „Ценово предложение за 

изпълнение на поръчката“: 

 

П4= (Цmin/Цi)*50, където 

 

Цmin е минималната предложена обща цена,  в лева без ДДС съгласно Ценовите 

предложения на всички участници. 

Цi е предложената обща цена  в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на 

съответния участник. 
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1. Участник №1 – „Интерхолд“ ЕООД 

 Оценката по показател П4 — „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ 

на този участник е: 

 П4= (Цmin/Цi)*50 = (1 123 407,52  / 1 156 595,99) *50 = 48.57 точки 

 

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

 Оценката по показател П4 — „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ 

на този участник е: 

 П4= (Цmin/Цi)*50 = (1 123 407,52  / 1 151 182,28) *50 = 48.79 точки 

 

3. Участник №3 – ДЗЗД „Никополис Билд“  

 Оценката по показател П4 — „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ 

на този участник е: 

 П4= (Цmin/Цi)*50 = (1 123 407,52  / 1 123 407,52) *50 = 50 точки 

 

 

 След извършване на горните действия, комисията пристъпи към оценяване на 

офертата на допуснатите участници свързана с получаване на Комплексна оценка. 

 Съобразно утвърдената методика за оценка, комплексната оценка се формира по 

следната формула:  

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е: 

КО = П1 + П2 + П3 + П4 

където: 

*П1 е показател „Професионална компетентност на персонала, отговорен за 

изпълнението на строително-монтажните работи и неговата организация” 

*П2 е показател „Измерител на качество, вкл. технически параметри, естетически и 

функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички потребители, 

екологични и др. свързани с изпълнението на СМР“ 

*П3 е показател „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“ и 

*П4 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“ 

 

1. Участник №1 – „Интерхолд“ ЕООД 

 Комплексната оценка на този участник е следната: 

 

 КО = П1 + П2 + П3 + П4 = 15 + 15 + 5 + 48.57 = 83.57 точки 
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2. Участник №2 – „Обединение Реставрация на Галерия Пловдив“ ДЗЗД 

 Комплексната оценка на този участник е следната: 

 

 КО = П1 + П2 + П3 + П4 = 15 + 30 + 3.01 + 48.79 = 96.80 точки 

 

3. Участник №3 – ДЗЗД „Никополис Билд“  

 Комплексната оценка на този участник е следната: 

 

 КО = П1 + П2 + П3 + П4 = 15 + 15 + 4.61 + 50 = 84.61 точки 

 

 

 Класиране: Комисията на база оценяването, което е извършила по-горе и  на 

основание чл. 58, ал.1 от ППЗОП извърши следното класиране на допуснатите 

участници, както следва: 

 

 Първо място - „Обединение Реставрация на Галерия Пловдив“ ДЗЗД   -                   

96.80 точки комплексна оценка. 

 Второ място - ДЗЗД „Никополис Билд“   -   84.61 точки комплексна оценка. 

 Трето място - „Интерхолд“ ЕООД   -   83.57 точки комплексна оценка. 

 

 Заключение: Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за 

изпълнение на поръчката с класирания на първо място участник, в процедура – публично 

състезание, с предмет: 

   „Реставрация и реновиране на Градска художествена галерия – Пловдив“,  

 

а именно:  „Обединение Реставрация на Галерия Пловдив“ ДЗЗД.     

 

 След извършване на горните действия Комисията приключи своята работа. 

 Комисията състави и приключи настоящия протокол на 08.10.2018 г.,                                                 

в 16:30 ч., в съответствие с разпоредбите на чл. 103, ал.3 от ЗОП и чл. 181, ал.4 във връзка 

с чл. 58, ал.2 от ППЗОП, като състави и доклад по чл. 60 от ППЗОП. 

 

Председател: 

…………………… 

(Венелин Цеков) 

 

Членове: 

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

     (инж. Найден Друмев)                     (инж. Милко Гондов) 
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3. ………….............…..    4. …………………. 

     (арх. Петко Костадинов)    (Ива Кехайова) 

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

 
 


