УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР – КРАСИМИР ЛИНКОВ
/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/
Дата: 03.07.2017 г.

ПРОТОКОЛ
по чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП
от работата на комисия за разглеждане и оценка на получените оферти свързани с
процедура по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферта
за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените
поръчки /ЗОП/ с предмет: „Доставка на 1 бр. нова хидравлична асансьорна уредба, с цел
осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания до Градска
художествена галерия – Пловдив“, в изпълнение на проект с рег. №3-ДА/02.03.2017 г.,
финансиран от Агенцията за хората с увреждания, с наименование „Осигуряване на достъп
на хора с увреждания чрез рампа и асансьор до залите на постоянната експозиция на
Градската художествена галерия – Пловдив, ул. „Съборна“ 14А“

Раздел I. Резултати от работата на комисията
Днес, 30.06.2017 г. в 10:00 часа се събра назначената със Заповед № 63/30.06.2017 г. на
Директора на ГХГ-Пловдив комисия за разглеждане и оценка на получените оферти по
по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка по
чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: .
„Доставка на 1 бр. нова хидравлична асансьорна уредба, с цел осигуряване на достъпна
архитектурна среда за хора с увреждания до Градска художествена галерия – Пловдив“, в
изпълнение на проект с рег. №3-ДА/02.03.2017 г., финансиран от Агенцията за хората с
увреждания, с наименование „Осигуряване на достъп на хора с увреждания чрез рампа и
асансьор до залите на постоянната експозиция на Градската художествена галерия – Пловдив,
ул. „Съборна“ 14А“
Срокът за получаване на оферти е удължен на основание чл. 96, ал.3 от ЗОП, поради факта,
че до обявеният срок за получаване на оферти – 23.06.2017 г., 18:00 ч. е получена само една
оферта.
Комисията е в състав:
Председател:
1.Венелин Цеков – юрист;
и членове:
2.инж. Найден Друмев – външен експерт;
3.Ива Кехайова – главен счетоводител.
Съгласно чл. 48, ал. 6 от Правилника за прилагане на ЗОП, Председателят на комисията
получи получените оферти от представител на Деловодството на ГХГ-Пловдив, за което се
подписа протокол. Съгласно този протокол, в установения краен срок за получаване на
офертите, след удължаването на срока, а именно: 29.06.2017 г., 18:00 часа са получени
следните оферти:
Плик
с оферта
№
1.

Име на участника, подал оферта

Консорциум „„БАК-2“ ООД
„Евролифт 2009“ ООД“

и

Регистрационен № на офертата, получен в
Деловодството на РЕМ, включително дата и
час на получаване на офертата
Вх.№044/13.07.2016 г., 16:40ч.

След получаване на списъка с депозираните оферти, членовете на Комисията подписаха
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП.
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Датата и мястото определени за публично отваряне на офертите е 30.06.2017 г., 10:00 часа в
сградата на ГХГ – Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Съборна“ №14А.
В указаният ден и час на отваряне на офертите не присъстваха представители на участниците
или други външни лица.
Председателят на комисията обяви кои оферти са получени до крайния срок за получаване на
офертите по обособени позиции и съответно по колко оферти са получени на позиция.
Съгласно чл. 188, ал. 2 от ЗОП, Възложителят е удължил срока за получаване на оферти с наймалко три дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти.
Комисията започна отварянето на получената оферта:

Участник: Консорциум „„БАК-2“ ООД и „Евролифт 2009“ ООД“
Комисията отвори офертата а участника. В офертата бяха приложени изискуемите техническо
и ценово предложение на участника. Комисията обяви предложената цена от участника за
изпълнение на предмета на поръчката - обща цена 38 800 (тридесет и осем хиляди и
осемстотин) лева без включено ДДС. Предложени от участника цена е за производство,
доставка, монтаж, извършване на пускови работи и изпитания, както и узаконяване на
асансьорната уредба.
С отварянето на офертата и обявяването на ценовото предложение приключи публичната част
от работата на комисията.
Комисията продължи своята работа при закрити врати на същата дата с разглеждане на
на останалите документи от офертата на участника.

Участник: Консорциум „„БАК-2“ ООД и „Евро лифт 2009“ ООД“
Комисията разгледа документите на участника от офертата, свързани с критериите за подбор и
допускането на участника до оценяване.
Комисията подробно се запозна с представената от участника оферта.
Участникът е
консорциум (дружество по ЗЗД, нерегистрирано в момента), което се състои от две дружества –
„БАК-2“ ООД, ЕИК:175191129 и „Евро лифт 2009“ ООД, ЕИК:200744111. Участникът е
представил Договор за създаване на консорциум от 19.06.2017 г., където са разпределение
отговорностите на съдружниците в консорциума. Комисията констатира, че участникът е
представил всички изискуеми документи и офертата му отговаря на изискванията и условията
обявени от възложителя. Участникът е предложил в своето техническо предложение срок на
валидност на офертата – 90 календарни дни. Участникът е предложил:
- Време за реакция при авария – 36 часа;
- Време за отстраняване на повреда – 48 часа;
- Продължителност на гаранционният период – 30 месеца.
Участникът е представил Техническо предложение с техническа спецификация на
предлаганото съоръжение, която напълно отговаря на изискванията на Възложителя.
Участникът е попълнил и представил всички необходими декларации, изисквани по
процедурата, подписани от управителите и на двете дружества. Представени са и изискуемите
документи свързани с професионалните изисквания, а именно:
-Сертификат на участника за въведена система за управление на качеството в съответствие
със стандарта БДС EN ISO 9001:2008;
-Документ/и доказващ/и, че предлаганото от участника Съоръжение отговаря на изискванията
по т. 2.2. от Приложение № 1 - Технически спецификации - Сертификати за типово изпитание и
Декларация за съответствие на устройствата за безопасност, въжетата и компонентите,
издадени от производителя на отделните части от съоръжението;
-Документ/и доказващ/и че предлаганото от участника съоръжение отговаря на
международните стандарти за електробезопасност, електромагнитна съвместимост и
вибрации;
-Документ за вписване в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически
надзор на лицата, извършващи дейности по поддръжка, ремонтиране и преустройство на
съоръжения с повишена опасност;.
-Декларация от участника, че Съоръжението е ново, произведено не по-рано от 2016 г.,
заводски комплектовано с оригинални компоненти (кабели и др.);
-Документи за правоспособност на лицата извършващи монтажа.
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С оглед констатираното комисията, счита че участникът отговаря на критериите за подбор, като
неговата оферта съответства на изискванията на Възложителя. Комисията реши, че допуска
този участник до оценяване на офертата по одобрената методика за оценка.
След извършване на горните действия, приключи тази част от работата на комисията.
Раздел ІІ. Класиране: Комисията на база факта, че офертата е само една извърши следното
класиране:

Първо място: Консорциум „„БАК-2“ ООД и „Евро лифт 2009“ ООД“ – предложена
цена от 38 800 (тридесет и осем хиляди и осемстотин) лева без ДДС или 46560
(четиридесет и шест лева петстотин и шестдесет лева) с включено ДДС.
Раздел IІI. Заключение: Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за
изпълнение на поръчката с класирания на първо място участник , както следва:
1. Първо място: Консорциум „„БАК-2“ ООД и „Евро лифт 2009“ ООД“;
Раздел IV. Комисия
1. Председател:Венелин Цеков – юрист
/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/
Членове:
2. инж Найден Друмев – външен експерт
/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/
3. Ива Кехайова – главен счетоводител
/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/
Настоящият протокол се приключи на 30.06.2017 г. на основание чл. 192 от ЗОП и чл. 97, ал. 4
от Правилника за прилагане на ЗОП. Протоколът ще бъде представен на Възложителя за
утвърждаване съгласно чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП.
Протоколът е предаден на Възложителя на 30.06.2017 г.
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