04295-2018-0002
BG-Пловдив:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на обществената
поръчка
2. Строителство на сгради и съоръжения
Решение номер 19 от дата 18.07.2018 г.

І: Възложител
Публичен
I.1)Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 000455560
BG421, Градска художествена галерия -Пловдив, гр. Пловдив, ул. Съборна
№14А, За: Красимир Линков, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 635322, Email: ghgpl1952@gmail.com, Факс: 032 635322
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.galleryplovdiv.com.
Адрес
на
профила
на
купувача
(URL): http://www.galleryplovdiv.com/bg/profile/.
I.2)Вид на възложителя
Друг: Градска художествена галерия
I.3)Основна дейност
Отдих, култура и религия

ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1)Вид на процедурата
Публично състезание

IІI: Правно основание
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

IV: Поръчка
IV.1)Наименование
„Реставрация и реновиране на Градска художествена галерия – Пловдив“
IV.2)Обект на поръчката
Строителство
ІV.3)Описание на предмета на поръчката
Предмет на настоящaта обществена поръчка е „Реставрация и реновиране на
Градска художествена галерия – Пловдив“.Настоящата поръчка е свързана с
изпълнение на Втори етап от одобрените технически проекти - Реставрация и
реновиране на основната сграда с местонахождение УПИ I-519.1134, кв. 123,
Старинна Градска част, ул. „Съборна” №14А, гр. Пловдив/ПИ с
идентификатор 56784.519.1134/. Задачите и дейностите по настоящата
обществена поръчка са описани подробно в одобрените технически проекти,
които са приложени към документацията на поръчката и техническата
спецификация.
ІV.4)Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на
околната среда
НЕ
IV.5)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
IV.6)Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
НЕ
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени
позиции
Целта на обществената поръчка е цялостно изпълнение на реставрация и
реновиране на Градската художествена галерия – Пловдив, съгласно
одобрените технически проекти Спецификата свързана с реставрацията и
реновирането на Галерията изискват прецизно изпълнение на тези
специфични дейности по д надзора на лица, които са регистрирани по чл. 165
от ЗКН за да бъде постигнат резултат с най-високо качество. С цел

гарантиране на отличното съвместно изпълнение на реставрацията и на
реновирането се налага всички компоненти да бъдат извършени от един
изпълнител. Възложителят, за да мотивира неразделянето на поръчката на
обособени позиции е въвел показатели за оценка, единни за всички видове
работи, като по-този начин се стреми да гарантира по-висоа качество на
изпълнение.
IV.7)Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 1538656.47 BGN
IV.8)Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
НЕ

V: Мотиви
V.1)Мотиви за избора на процедура
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка на основание чл. 17, ал. 1 и във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 и чл. 19,
ал. 1 от ЗОП. С оглед на разпоредбата на чл. 21, ал. 15 от ЗОП приложимия
ред за възлагане е регламентиран в разпоредбата на чл. 18, ал. 1, т. 12 на ЗОП,
във връзка с прилагането на чл. 20, ал.2, т.1 от ЗОП. Предвид
обстоятелството, че не са налице условията за провеждане на състезателен
диалог или някоя от процедурите на договаряне, безспорно е налице
възможност и условия обществената поръчка да бъде възложена по
предвидения в ЗОП ред за провеждане на публично състезание.
Провеждането на предвидената в ЗОП процедура публично състезание
гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на
поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по
проекта. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се
постигнат и най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена
поръчка се възлага именно по посочения вид процедура. Посредством тази
процедура се цели и защитаване на обществения интерес, като се насърчи
конкуренцията и са създадат равни условия и прозрачност при провеждане на
процедурата.
V.3)Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за
възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: --

VI: Одобрявам

обявлението за оповестяване откриването на процедура
документацията

VII: Допълнителна информация
VII.1)Допълнителна информация
Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е 1 538 656,47 лева
без ДДС или 1 846 387,76 лева с вклйчено ДДС, като в тази стойност е
включена: - стойността на предвидените СМР за обекта на процедурата, а
именно - сградата на ГХГ - Пловдив, в размер на 1 156 656,47 лева без ДДС
или 1 387 987,76 лева с включено ДДС, като в посочената стойност са
включени и 5% непредвидени разходи, както и - стойността на предвидените
СМР за обект вертикална планировка на ГХГ – Пловдив – двор 1 и двор 2, в
размер на 382 000 лева без ДДС или 458 400 лева с включено ДДС, като в
посочената стойност са включени и 5% непредвидени разходи – този обект е
посочен в процедурата, като възможна опция на основание чл. 182 ал.1, т.4 от
ЗОП, като възможност за повторно изпълнение. На основание чл. 182 ал.1, т.4
от ЗОП е възможна опция на повторно възлагане на допълнителни
строително-монтажни работи, съответстващи на проекта, по който се
осъществява настоящата процедура. Стойността на тези допълнително
възложени работи следва да не надвишава 382000 лева без ДДС,
съответстващи на необходимите дейности по изграждане на двора на ГХГ –
Пловдив – вертикална планировка - Двор 1 и Двор 2. Към настоящата
процедура е приложено КСС за остойностяване от участниците, касаещо
извършване на СМР на двора на ГХГ – Пловдив, от което е виден обемът и
количеството на възможните допълнители строително-монтажни работи
съответстващи на одобреният проект. Възлагането на посочените
допълнителни СМР по така описаната опция могат да се възложат по решение
на възложителя при спазване на изискванията на ЗОП и при осигурено
финансиране на стойността на предвидените допълинтелни СМР.
VII.2)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България
1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VII.3)Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на
жалби
10 дневен срок от обстоятелството по чл.197, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗОП
VII.4)Дата на изпращане на настоящото решение
18.07.2018 г.

VIII: Възложител
VIII.1)Трите имена
Красимир Георгиев Линков
VIII.2)Длъжност
Директор на Градска художествена галерия - Пловдив

