
ПРОТОКОЛ 

От работата на Комисия, назначена със Заповед № РД-04-292/19.07.2019 г. на 
Директора на Регионален исторически музей- Добрич, за разглеждане и оценка на 
получените оферти при възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез "Събиране на 
оферти с обява" на обществена поръчка с предмет: ,,Реконструкция по автентични 
данни и адаптация за творчески дейности на къща - музей „Адриана Будевска" 
в град Добрич", открита с обява №9088936/04.07.2019г. 

На 19.07.2019 г. от 17:30 часа, в директорската стая на РИМ Добрич, Комисията, 
назначена със Заповед № РД-04-292/19.07.2019 г., в състав: 

Председател: 
Веселина Иванова - външен експерт, правоспособен юрист 

Членове: 
Наталия Миткова - гл. счетоводител на РИМ- Добрич 

Д-р Кремена Митева- главен уредник в отдел „Литература и изкуства" към РИМ
Добрич 

на основание чл. 97, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки (ППЗОП), проведе публично заседание по отваряне на получените оферти по реда 
на тяхното постъпване и обявяване на ценовите предложения на участниците във възлагане 
по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез "Събиране на 
оферти с обява" на обществена поръчка с предмет: ,,Реконструкция по автентични данни и 
адаптация за творчески дейности на къща - музей ,,Адриана Будевска" в град Добрич", 
открита с обява №9088936/04.07.2019г. 

Председателят на комисията получи с протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП от Кр. 
Димитрова- деловодител, личен състав и касиер в РИМ- Добрич срещу п.одhис Регистъра на 
участниците, подали оферти в обществената поръчка, както и самите оферти. 

Съгласно Регистъра, до обявения краен срок, включително и в допълнително 
удължения срок за получаване на офертите по Обявата за обществената поръчка, а именно 
18:00 часа на 18.07.2019 г., в деловодството на музея е постъпила една оферта , входирана 
под № ФС-09-286/15.07.2019г. от участник „Реставрация" ЕАД, гр. София, ж.к. Изток, ул. 
"Лъчезар Станчев" № 7, час на постъпване 11:45. 

На публичното заседание по отваряне на постъпилите оферти нямаше присъстващи. 
Членовете на Комисията се запознаха с постъпилата оферта, след което попълниха и 

подписаха декларации по чл. 97, ал. 2 от ЗОП. 
Комисията установи, че офертата на участника е подадена в запечатана, 

непрозрачна опаковка в съответствие с изискванията на чл. 9ба, ал. 2 от ППЗОП и 
Възложителя. 

В изпълнение на разпоредбите на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, Комисията пристъпи към 
отваряне на офертата и обявяване на ценовото й предложение. 

Оферта на участник „Реставрация" ЕАД с вх. ФС-09-286/15.07.2019г.: 

Участникът предлага цена обща цена за изпълнение на строителството, предмет на 
поръчката, в размер на бо 000,00 / шестдесет хиляди лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 

В изпълн�ние на разпоредбите на чл. 97, ал. 4 от ППЗОП, Комисията пристъпи към 
подписване на техническото предложение от офертата на единствения участник. 

След извършването на горепосоченото действие публичното заседание на Комисията 
приключи. 

Комисията продължи своята работа в закрито заседание с разглеждане на 
представените от участника документи за съответствието с изискванията към личното 
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя и установи следното относно 

· единствената постъпила оферта на участник „Реставрация" ЕАД с вх. ФС-09-
286/15.07.2019г.:

Участникът е представил всички изискани от Възложителя документи за
съответствието с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от



Възложителя. След обстоен преглед на представените от участника документи, Комисията 
установи, че участникът отговаря на изискванията за лично състояние и на критериите за 
подбор, поставени от Възложителя. 

Във връзка с направените констатации, Комисията единодушно взе следното 

РЕШЕНИЕ: 

1. Допуска до разглеждане на техническото предложение единствената
постъпила и отговаряща на изискванията на Възложителя за лично състояние и 
на критериите за подбор оферта на участник „Реставрация" ЕАД с вх. ФС-09-
286 / 15.07 .2019г. 

Комисията продължи своята работа в същото закрито заседание на 19.07.2019г. с 
разглеждане на техническото предложение от единствената допусната оферта и 
съпоставянето й с предварителните изисквания на Възложителя. След обстоен преглед на 
техническото предложение, Комисията констатира следното: 

· С оферта с вх. ФС-09-286/15.07.2019г. участникът „Реставрация" ЕАД е представил
предложение за изпълнение, изготвено по утвърдения от Възложителя образец. 

Участникът е предложил: 
1. Гаранционен срок за изпълнените СРР в размер на 1 0  /десет/години, считано от

издаване на Разрешение за ползване; 
2. Срок за изпълнение на поръчката от 5 0  календарни дни, считано от датата,

следваща датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и 
определяне на строителна линия и ниво на строежа (Приложение №2 към чл.7, ал.3, т.2 
Наредба №3 от 3 1.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на 
строителството). 

Към техническото си предложение участникът е представил надлежно подписана 
декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. ,, д" от ППЗОП. 

С оглед на направената констатации, Комисията счита, че участникът е представил 
техническо предложение, което съответства на предварите.т�ни:ге ' изисквания на 
Възложителя. 

След разглеждане на техническите предложения от офертите на допуснатите 
участници за установяване на съответствието им с условията на Възложителя, предвид 
направените констатации, Комисията взе следните 

РЕШЕНИЕ: 

11. Допуска до разглеждане и оценка на ценовото предложение офертата
на участник „Реставрация" ЕАД с вх. ФС-09-286/15.07.2019г. 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на ценовото предложение от 
офертата на единствения допуснат участник и констатира следното: 

1. За участник „Реставрация" ЕАД с вх. ФС-09-286/15.07.2019г.:
Участникът е представил ценовото си предложение по утвърдения от Възложителя

образец и същото отговаря на определените от Възложителя условия. Към ценовото си 
предложение участникът е приложил попълнена и · подписана количествено- стойностна 
сметка / КСС/ съгласно образеца на Възложителя. 

Участникът е оферирал цена за изпълнение на обществената поръчка , която не 
надвишава максимално определената от Възложителя прогнозна стойност на настоящата 
поръчка. 

При задълбочена проверка не се установиха аритметични и/ или други грешки в 
ценовото предложение и КСС на участника. 

С оглед горепосоченото за участника, Комисията счита, че същият е представил 
ценова оферта, която съответства на предварително утвърдените изисквания на 
Възложителя. 

С оглед на направените констатации, Комисията единодушно взе следните 

РЕШЕНИЯ: 

111. Съобразно предварително определения критерий за възлагане на
обществената поръчка - Икономически най-изгодната оферта определена въз 



основа на критерий за възлагане „най- ниска цена", Комисията предлага на 
Възложителя следното класиране: 

1-во място за участник „Реставрация" ЕАД с вх. ФС-09-286/15.07.2019г. : 
Обща цена за изпълнение на строителството, предмет на поръчката, предложена от

участника, е в размер на бо 000,00 / шестдесет хиляди лева и нула стотинки/ лв. без ДДС. 

IV. Въз основа на извършеното класиране, Комисията предлага на
Възложителя да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с 
предмет: ,,Реконструкция по автентични данни и адаптация за творчески 
дейности на къща - музей „Адриана Будевска" в град Добрич", открита с обява 
№9089936/04.07.2019г., с участника, класиран на първо място: 

„Реставрация" ЕАД, оферта с вх. ФС-09-286/15.07.2019г., със седалище и
адрес на управление гр. София, ж.к. Изток, ул. ,, Лъчезар Станчев" № 7, бл. 5Б, ет. 3, с ЕИК:
831555095. 

Комисията приключи окончателно своята работа на 19.07.2019 г. с изготвянето на
настоящия протокол и предаването му на Възложителя, ведно с цялата документация от
проведената обществена поръчка. 

Дата на съставяне на протокола: 19.07.2019 г. 
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Приемам Протокол от 19.07.2019 г. от работата на Комисия, назначена със 
Заповед № РД-04-292/19.07.2019 г., ведно с док�ентацията на обществената 
поръчка. 

Добри Добрев, Директор на РИМ- Добри/ 13 j" .§-
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Утвърждавам Протокол от 19.07.2019г. от работата на 
със № РД-04-292/19.07.2019 г. 

Добри До�рев, Директор на РИМ- Добри;ч,. �
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