РЕШЕНИЕ
№ 31
гр. Пловдив, 15.10.2018 г.
На основание чл. 108, т.1, чл. 109 и чл.181, ал.6 от Закона за обществените поръчки и
като приемам констатациите и изводите отразени в подписани от членовете на комисията
за разглеждане, оценка и класиране на офертите протоколи, от дати: Протокол №1 от
23.08.2018 г., Протокол №2 от 07.09.2018 г., Протокол №3 от 12.09.2018 г., Протокол №4
от 17.09.2018 г., Протокол №5 от 21.09.2018 г., Протокол №6 от 27.09.2018 г. и Протокол
№7 от 08.10.2018 г, както и Доклад по чл. 60 от ППЗОП, утвърден на дата 15.10.2018 г.,
които документи отразяват дейността на комисията, назначена със Заповед
№25/23.08.2018 г. на Директора на Градска художествена галерия – Пловдив за
провеждане на процедура -„публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка
по реда на ЗОП 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 от
дата 18.07.2018 г.,
РЕШИХ:
След като се запознах подробно с офертите на участниците, протоколите от работата на
комисията и доклада установих, че всички действия на комисията са законосъобразни и
в съответствие с изискванията на ЗОП и условията на възложителя, поради което съм
приел нейната работа.
ОБЯВЯВАМ:
Класирането на участниците, съгласно обявения критерий за оценка
„икономически най-изгодна оферта - оптимално съотношение качество/цена“, в
следния ред:
I. Класиране на участници подали оферти в публичното състезание, съгласно
изискванията на ЗОП и утвърдените условия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласно
обявените критерии и приетата методика е в следния ред:
1. Първо място - „Обединение Реставрация на Галерия Пловдив“ ДЗЗД
96.80 точки комплексна оценка.

-

2. Второ място - ДЗЗД „Никополис Билд“ - 84.61 точки комплексна оценка.
3. Трето място - „Интерхолд“ ЕООД - 83.57 точки комплексна оценка.
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II. На основание горепосоченото класиране ОПРЕДЕЛЯМ за Изпълнител на
обществената поръчка, следният участник, класиран на първо място, както следва:
– „Обединение Реставрация на Галерия Пловдив“ ДЗЗД.
Мотиви: предложена от участника икономически най-изгодна оферта, при
оптимално съотношение качество/цена, съобразно показателите за оценка, обявени от
възложителя, свързани с: професионалната компетентност на персонала, отговорен за
изпълнението на строително-монтажните работи, техническите параметри,
естетическите и функционални характеристики, достъпност, предназначение за всички
потребители, екологични и др. свързани с изпълнението на СМР, срока за изпълнение и
ценовото предложение, като офертата на участника отговаря на всички изисквания на
Възложителя, заложени в обявлението и документацията за участие. Участникът е
получил най-висока комплексна оценка.
ІІІ. ОТСТРАНЕНИ от процедурата участници и оферти: няма.
ІV. Подробни мотиви за разглеждането, оценяването и класирането на офертите
са изложени в Протоколи, отразяващи заседания - Протокол №1 от 23.08.2018 г.,
Протокол №2 от 07.09.2018 г., Протокол №3 от 12.09.2018 г., Протокол №4 от 17.09.2018
г., Протокол №5 от 21.09.2018 г., Протокол №6 от 27.09.2018 г. и Протокол №7 от
08.10.2018 г, изготвени и подписани от комисията за оценяване, както и в Доклада по
чл.60 от ППЗОП, утвърден на дата 15.10.2018 г., .
Решенията в посочените протоколи са взети с единодушие от членовете на
комисията.
Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП,
в десет дневен срок от датата на получаването му пред Комисията за защита на
конкуренцията – гр. София, 1000, бул. „Витоша“ №18, тел. 02/935-61-13, ел. поща:
cpcadmin@cpc.bg.
На основание чл. 43, ал.1 от ЗОП, настоящето решение да се изпрати на
участниците в тридневен срок от издаването му.
На основание чл.181, ал.8 от ЗОП, настоящото Решение следва да се изпрати на
участниците в един и същ ден и да се публикува на интернет адреса на профила на
купувача на Градска Художествена Галерия - Пловдив заедно с протоколите и доклада
от работата на комисията.
Връзката към електронната преписка за процедурата в профила на купувача е:
http://www.galleryplovdiv.com/bg/profile/
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………………………
Красимир Георгиев Линков
Директор на Градска Художествена Галерия - Пловдив
/подпис – заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/
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