
РЕШЕНИЕ
№ .........................

гр. П л о в д и в , 2 0 1 8 г .

На основание чл. 108, т.4 и чл. 110, ал.1, т.2 и ал. 3 от ЗОГ1 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
15.05.2018 г., 04.06.2018 г. и от 08.06.2018 г, отразяващи дейността на комисията, 
назначена със Заповед №15/15.05.2018 г. на Ректора на Аграрен университет - 
Пловдив за провеждане на процедура „публично състезание“ за възлагане на 
обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Реставрация и реновираие на 
Градска художествена галерия -  Пловдив“, открита с Решение №11 от дата 
10.04.2018г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с 
уникален номер: 4295-2018-0001,

РЕШИХ:

I. ОТСТРАНЯВАМ от участие в посочената процедура, следните 
участници:

1. „Билд инс“ ЕООД, на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, поради 
това, че офертата на участника не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката, посочени подробно в Протокол от
04.06.2018 г.
Мотиви: техническото предложение на участника не отговаря на 
изискванията на Възложителя по утвърдената документация, описани 
в Раздел VI „Критерии задщенка на офертите“, като:
- участникът е предложил за ръководител на проекта лице, което не е 
регистриран по реда на чл. 165 от ЗКН, където е посочено, че „В 
Министерството на културата се създава и поддържа публичен 
регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по 
консервация и реставрация в съответната област при условия и по ред, 
определени с наредба на министъра на културата“;
- липсва частта - „Професионална компетентност на персонала, 
отговорен за изпълнението на строително-монтажните работи и 
неговата организация” от предложението за изпълнение на поръчката.
- липсва частта - „Предложение за изпълнение на предвидените СМР, 
включващо технически параметри, съобразно техническата 
спецификация на възложителя и техническата документация за 
обекта, включващо естетически, функционални характеристики на 
обекта, достъпност, предназначение за потребителите на обекта, 
екологични, иновативни характеристики, и иновативни търговски 
техники и условия, както и предложение за мерки, целящи 
осигуряване на качеството при изпълнение на възлаганите СМР“ от 
предложението за изпълнение на поръчката.



2. „Интерхолд“ ЕООД, на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, поради 
това, че офертата на участника не отговаря на предварително 
обявените условия на поръчката, посочени подробно в Протокол от
04.06.2018 г.
Мотиви: предложената от участника цена надвишава максимално 
допустимата стойност на поръчката -  участникът е предложил цена от 
1 382 273, 25 лева без включено ДДС при максимално обявена 
стойност от 875 000 лева без включено ДДС.

II. ПРЕКРАТЯВАМ процедурата на основание чл. 110, ал.1, т.2 от ЗОП, 
поради факта, че всички оферти не отговарят на условията за 
представяне;

III. На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП решението да бъде публикувано в 
електронната преписка на обществената поръчка в Профила на купувача на 
електронната страница на ГХГ -  Пловдив - http://www.galleryplovdiv.com/bg/profile/.

III. На основание чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в 7-дневен срок от влизане в сила на 
настоящото решение, да бъде изпратено за публикуване в Агенцията за обществени 
поръчки обявление за възлагане на обществена поръчка, в което да бъде отразено 
прекратяването.

Решението подлежи на обжалване и5ей Комисията за защита на конкуренцията в 
срока по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП. / /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ............. .L/.L............,.у

/подпис -  заличен, чл. 2, ал. 1 ЗЗЛД/
Красимир Ееоргиев Динков
Директор на Ерадска Художествена Еалерия - Пловдив
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