ПРОТОКОЛ 3
Днес, 31.10.2018 г., от 10.00 часа, в гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15,
сграда Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Зала № 20, в
изпълнение на Заповед № РД 19- 319 от 10.10.2018 г., се събра комисия за провеждане
на закрито заседание, във връзка с процедура по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, за възлагане
на обществена поръчка – пряко договаряне, с предмет: „Организиране, осигуряване
на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на
събития за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, за
нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, открита с Решение № РД
40-148 от 27.09.2018 г., и с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2018-0018.
Комисията се събра в следния състав:
Председател: инж. Георги Божанин – в.и.д. Главен мениджър на Софийски
университет „Св. Климент Охридски“;
Членове:
1. Изабела Маринова - адвокат;
2. Ваня Игнатова – Началник отдел „Имоти“;
3. Николина Вълканова – юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“;
4. Ростислава Куцарова – специалист в отдел „Обществени поръчки“.
Предвид обстоятелството, че всички редовни членове на Комисията
присъстват на провежданото закрито заседание, налице са кворум и мнозинство за
приемане на валидни решения, не се налага определяне и встъпване на резервни
членове.
След извършване на посочената в предходния абзац формална проверка,
важима за спазване на процедурния ред по законосъобразно провеждане на
процедурата, Председателят на Комисията откри заседанието в 10.00 часа.
I. Комисията констатира, че в рамките на указания на участниците срок за
представяне на документи – подробни писмени обосновки за начина на формиране на
ценовите предложения, такива се представени от:
№

УЧАСТНИК

Вх. №, дата и час на подаване

1.

„Ню Ивент“ ЕООД

№72-00-1969/30.10.2018 г.

2.

„Гоу Травел“ ЕООД

№72-00-1970/30.10.2018 г.

3.

„ОССМО“ АД

№72-00-1982/30.10.2018 г.

В изпълнение на императивно установеното й в чл. 72, ал. 3 от ЗОП
задължение за преценка пълнотата и обективността на представените от участниците
обосновки и доказване от тяхна страна наличието на поне едно от обстоятелствата,
визирани в нормата на чл. 72, ал. 2 от ЗОП, комисията пристъпи към преглед и анализ
на депозираните писмени обосновки, по реда на постъпването им в деловодството на
университета.
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1. След подробно запознаване с представената писмена обосновка за начина на
формиране на показатели:
- 4.2. Цена без ДДС на километър за микробус (8+1) места;
- 4.3. Цена без ДДС на километър за лек автомобил (4+1)места;
- 5.3. Цена без ДДС за изработка на легитимационни табели;
- 5.7. Цена без ДДС за осигуряване на регистрационен процес;
- 7.1. Цена без ДДС за обслужване на един участник за едно събитие, независимо
от броя на нощувките за хотелско настаняване;
- 7.2 Цена без ДДС за обслужване за осигуряване на една зала с конгресноконферентна техника, независимо от броя участници;
- 7.5. Цена без ДДС за обслужване за едно осигуряване на вътрешен транспорт
- 7.6. Цена без ДДС за осигуряване на традиционни подаръчни сувенири за един
участник,
- на участника „Ню Ивент“ ЕООД, членовете на комисията констатираха:
В получената в срок обосновка „Ню Ивент“ ЕООД, е пояснил, че
предложенията са му формирани на основание „икономически особености и
ексклузивност на предоставяните услуги – преференциални партньорски отношения,
изразени в конкурентни ценови нива на хотелите спрямо фирмата. Политиката на
участника включва предоставяне за всяко едно събитие на безплатни стаи за екипа на
организаторите (приложени са доказателства и разпечатка от имейли). Ню Ивент“
ЕООД е направил подробна разбивка относно начина на формиране на всяко едно от
предложенията си по описаните показатели, които комисията счита за адекватни и
точни. Участникът е разписал и точно как се формират разходите му при евентуално
изпълнение на бъдещи задачи по описаната процедура. Комисията счита, че
получената писмена обосновка е пълна, обективна, като отчита представените
доказателства, които аргументират предложените от участника цени по отделните
показатели.
В обосновката, представена от „Ню Ивент“ ЕООД, същият се е позовавал на
обстоятелства, които са съобразени с разпоредбите на чл. 72, ал. 2 от ЗОП.
Комисията счита изложените обстоятелства от Участника за обективни и на
основание чл. 72, ал. 2, т. 1 и 2 от ЗОП, комисията приема с единодушие
писмената обосновка, в която се съдържат обективни обстоятелства свързани с
икономически особености на предоставяните услуги, избрани технически
решения от участника за предоставянето на услугите по обществената поръчка.
2. След подробно запознаване с представената писмена обосновка за начина на
формиране на показатели:
- 5.1. Цена без ДДС за размножаване на материали за една страница (черно-бяло
копие);
на участника „Гоу Травел“ ЕООД, членовете на комисията констатираха:
В получената в срок обосновка „Гоу Травел“ ЕООД, е пояснил, че
предложението по този показател е формирано по 2 компонента – разходи за
консумативи за отпечатване – хартия и тонери и печалба в размер на 15%. Участника
точно и ясно е описал как се определят разходите за консумативи, като съгласно това
един отпечатан лист струва номинално 0,10 лв. без ДДС, като със заложената печалба
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се получава предложението на „Гоу Травел“ ЕООД по този показател в размер на
0,12 лв. без ДДС.
С оглед на това, комисията приема, че обосновката, представена от „Гоу
Травел“ ЕООД, същият се е позовавал на обстоятелства, които са съобразени с
разпоредбите на чл. 72, ал. 2 от ЗОП.
Комисията счита изложените обстоятелства от Участника за обективни и на
основание чл. 72, ал. 2, т.2 от ЗОП, комисията приема с единодушие писмената
обосновка, в която се съдържат обективни обстоятелства
свързани с
благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите по
обществената поръчка.
3. След подробно запознаване с представената писмена обосновка за начина на
формиране на показатели:
- 7.3. Цена без ДДС за обслужване на един участник за организиране на кафепаузи/хранене за едно събитие, независимо от броя на кафе-паузите/хранения.
- 7.6. Цена без ДДС за осигуряване на традиционни подаръчни сувенири за един
участник
на участника „ОССМО“ АД, членовете на комисията констатираха:
В получената в срок обосновка „ОССМО“ АД, е пояснил, че предложението
по този показател е формирано и аргументирано на основание чл. 72, ал.2 от ЗОП.
Договорите, които сключва участникът съдържат клауза за търговски отстъпки между
2 и 20 %. С оглед на това „ОССМО“ АД е направил индикативен анали на
очакваната печалба от евентуалния сключен договор и е заложил реалистични
предложения. Участникът е приложил подробна разбивка на евентуално
реализираната оперативна печалба при сключване на договор. На база на описания
анализ са начислени и цените по описаните по-горе показатели.
С оглед на това, комисията приема, че обосновката, представена от „ОССМО“
АД, същият се е позовавал на обстоятелства, които са съобразени с разпоредбите на
чл. 72, ал. 2 от ЗОП.
Комисията счита изложените обстоятелства от Участника за обективни и на
основание чл. 72, ал. 2, т.2 от ЗОП, комисията приема с единодушие писмената
обосновка, в която се съдържат обективни обстоятелства
свързани с
благоприятни условия за участника за предоставянето на услугите по
обществената поръчка.
След като извърши горното, комисията пристъпи към пресмятане на Финансовата
оценка, съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка, която се изчислява
по следната формула:
Ф = ОЦ1+ОЦ2+ОЦ3+ОЦ4+ОЦ5+ОЦ6+ОЦ7
Участниците са направили следните ценови предложения по различните
показатели:
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№

Вид дейност

I

Настаняване

1 Нощувка със закуска за
един човек в хотел
категория 3 звезди за един
човек в единична стая за
областен град
2 Нощувка със закукса за
един човек в хотел
категория 4 звезди за един
човек в единична стая за
областен град
3 Нощувка със закуска за
един човек в хотел
категория 5 звезди за един
човек в единична стая за
областен град
4 Нощувка със закуска за
един човек в хотел
категория 3 звезди за един
човек в двойна стая за
областен град
5 Нощувка със закуска за
един човек в хотел
категория 4 звезди за един
човек в двойна стая за
областен град
6 Нощувка със закуска за
един човек в хотел
категория 5 звезди за един
човек в двойна стая за
областен град
7 Нощувка със закуска за
един човек в хотел
категория 3 звезди за един
човек в единична стая
извън областен град

Ед.
мярка

Кво

Предлагана
Предлагана Предлагана
цена от
цена от Гоу
цена от
ОССМО
Травел
НЮ Ивент
АД
ЕООД
ЕООД

бр.

1

70,15

70,50

71,00

бр.

1

122,45

122,50

123,00

бр.

1

229,00

228,70

230,00

бр.

1

45,55

44,80

43,95

бр.

1

70,00

72,40

71,32

бр.

1

130,00

128,80

129,50

бр.

1

56,80

56,20

57,40
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8 Нощувка със закуска за
един човек в хотел
категория 4 звезди за един
човек в единична стая
извън областен град
9 Нощувка със закуска за
един човек в хотел
категория 5 звезди за един
човек в единична стая
извън областен град
10 Нощувка със закуска за
един човек в хотел
категория 3 звезди за един
човек в двойна стая извън
областен град
11 Нощувка със закуска за
един човек в хотел
категория 4 звезди за един
човек в двойна стая извън
областен град
12 Нощувка със закуска за
един човек в хотел
категория 5 звезди за един
човек в двойна стая извън
областен град
13 Нощувка със закуска за
един човек в хотел
категория 3 звезди за един
човек в единична стая в
курортно селище
14 Нощувка със закуска за
един човек в хотел
категория 4 звезди за един
човек в единична стая в
курортно селище
15 Нощувка със закуска за
един човек в хотел
категория 5 звезди за един
човек в единична стая в
курортно селище
16 Нощувка със закуска за
един човек в хотел
категория 3 звезди за един
човек в двойна стая в
курортно селище

бр.

1

99,00

100,20

100,70

бр.

1

104,15

101,00

103,20

бр.

1

31,30

33,80

32,60

бр.

1

64,15

66,41

65,32

бр.

1

66,15

67,40

66,80

бр.

1

81,10

81,40

82,40

бр.

1

109,70

108,80

110,30

бр.

1

125,60

125,40

126,70

бр.

1

50,30

49,00

49,40
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17 Нощувка със закуска за
един човек в хотел
категория 4 звезди за един
човек в двойна стая в
курортно селище
18 Нощувка със закуска за
един човек в хотел
категория 5 звезди за един
човек в двойна стая в
курортно селище
II Наем на зала и техника

бр.

1

73,65

73,00

74,70

бр.

1

77,50

77,50

78,40

19 Наем на зала за събитие
до 10 участника в 5
звезден хотел
20 Наем на зала за събитие
до 50 участника в 5
звезден хотел
21 Наем на зала за събитие
до 100 участника в 5
звезден хотел
22 Наем на зала за събитие
до 200 участника в 5
звезден хотел
23 Наем на зала за събитие
до 10 участника в 4
звезден хотел
24 Наем на зала за събитие
до 50 участника в 4
звезден хотел
25 Наем на зала за събитие
до 100 участника в 4
звезден хотел
26 Наем на зала за събитие
до 200 участника в 4
звезден хотел
27 Наем на зала за събитие
до 10 участника в 3
звезден хотел
28 Наем на зала за събитие
до 50 участника в 3
звезден хотел
29 Наем на зала за събитие
до 100 участника в 3
звезден хотел

бр.

1

188,20

193,00

195,00

бр.

1

372,15

375,80

370,30

бр.

1

530,00

535,00

532,14

бр.

1

1017,00

1055,50

1019,00

бр.

1

63,50

70,00

64,00

бр.

1

161,00

161,20

162,00

бр.

1

270,00

273,00

272,54

бр.

1

355,00

354,90

352,00

бр.

1

50,00

53,24

48,00

бр.

1

143,00

145,67

144,00

бр.

1

160,00

165,00

160,90
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30 Наем на зала за събитие
до 200 участника в 3
звезден хотел
31 Наем на зала за събитие
до 100 участника извън
хотел
32 Наем на зала за събитие
от 101 до 200 участника
извън хотел
33 Наем
на
техника:
професионално
озвучаване,
лаптоп,
мултимедия/и и екран/и,
монитори, покритие с
микрофони, в т.ч. 1
безжичен микрофон и
други
III
Хранене и кафе паузи

бр.

1

407,00

420,00

407,85

бр.

1

1075,00

1150,00

1090,90

бр.

1

1500,00

1570,00

1520,75

бр.

1

1237,50

1300,00

1245,00

35 Кафе пауза за един човек

бр.

1

7,15

7,20

8,20

36 Доставяне на минерална
вода в бутилки от 500 мл.,
един път дневно за един
участник в събитието
37 Доставяне на минерална
вода в бутилки от 500 мл.,
два пъти дневно за един
участник в събитието
38 Обяд
на
човек
за
тристепенно сет-меню

бр.

1

2,65

2,50

2,55

бр.

1

5,30

5,00

5,10

бр.

1

32,80

33,00

33,60

39 Обяд на човек за бюфет

бр.

1

34,60

35,00

36,40

40 Седяща вечеря на човек
/тристепенно меню/

бр.

1

36,00

38,00

38,20

41 Вечеря на човек за бюфет

бр.

1

40,00

44,00

42,50

42 Вечеря на човек за
изнесен бюфет/коктейл

бр.

1

32,00

35,00

34,50

км

1

2,80

3,20

3,40

км

1

1,48

1,87

1,95

IV

Транспорт

43 Километър за автобус
(49+1 места)
44 Километър за микробус
(8+1 места)
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44 Километър
за
лек
автомобил (4+1 места)

км

1

1,20

1,54

1,65

45 Размножаване
на
материали
за
една
страница
(черно-бяло
копие)
46 Размножаване
на
материали
за
една
страница (цветно копие)
47 Изработка
на
легитимационни табели
48 Изработка на указателни
табели
49 Изработка на брандирани
чанти от плат с максимум
четирицветен печат
50 Осигуряване на сувенири
с национална символика

бр.

1

0,13

0,12

0,17

бр.

1

0,85

0,90

0,75

бр.

1

0,50

0,70

0,65

бр.

1

0,85

0,90

0,75

бр.

1

23,70

25,00

25,80

бр.

1

31,75

40,00

34,00

51 Осигуряване
на
регистрационен процес

бр.

1

50,00

100,00

70,00

53 Фотозаснемане за един
час
54 Видеозаснемане за един
час
VII
Такса обслужване

ч

1

80,00

100,00

90,00

ч

1

106,00

120,00

110,00

55 Обслужване на един
участник за едно събитие,
независимо от броя на
нощувките за хотелско
настаняване
56 Обслужване за
осигуряване на една зала
с конгресно-конферентна
техника, независимо от
броя участници

бр.

1

1,00

2,50

2,00

бр.

1

100,00

150,00

120,00

V

VI

Конферентни материали
и регистрационен процес

Съпътстващи дейности
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57 Обслужване на един
участник за организиране
на кафе-паузи/хранене за
едно събитие, независимо
от броя на кафепаузите/хранения
59 Обслужване за едно
осигуряване на вътрешен
транспорт
60 Осигуряване на
традиционни подаръчни
сувенири за един
участник

бр.

1

3,00

2,50

2,00

бр.

1

100,00

150,00

120,00

бр.

1

50,00

100,00

60,00

След като приложи Методиката за оценка се получиха следните резултати:
Гоу Травел
Показател:
Ню Ивент ЕООД
ОССМО АД
ЕООД
ОЦ1
496,14
497,36
499,76
ОЦ2
3431,99
3586,03
3460,56
ОЦ3
75,35
78,63
79,39
ОЦ4
5,48
6,61
7,00
ОЦ5
15,88
26,86
20,30
ОЦ6
91,70
109,00
99,00
ОЦ7
40,98
64,35
49,08
Общо:
4157,51
4368,85
4215,08
Брой
100,00
95,16
98,63
Точки:
След като извърши оценката по финансовите показатели и с оглед посоченото в
поканата за участие, че поръчката се възлага въз основа на икономически най изгодна оферта при критерий: „оптимално съотношение качество / цена“ в
съответствие с чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, Комисията пристъпи към пресмятане на общата
Комплексна оценка (КО), изчислена по следната формула:
КО = 0,60хТ + 0,40хФ, където
Т - техническата оценка с тежест 60%;
Ф - финансова оценка с тежест 40%
Получиха се следните резултати:
Показател:

Ню Ивент
ЕООД
Гоу

Показател
Т
„Техническ
а оценка”

Показател Т
„Техническ
а оценка”
0,60хТ

Показател Ф
„Ценово
предложение
“

Показател Ф
„Ценово
предложение
“
0,40хФ

Комплексн
а оценка КО= 0,60хТ
+ 0,40хФ

100,00

60,00

100,00

40,00

100,00

1,00

0,40

95,16

38,06

38,46
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Травел
ЕООД
ОССМО
АД

100,00

60,00

98,63

39,45

99,45

След като извърши горното и на основание посоченото в поканата за участие, че
поръчката се възлага въз основа на икономически най - изгодна оферта при критерий:
„оптимално съотношение качество / цена“ в съответствие с чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП,
Комисията пристъпи към окончателно класиране в съответствие с Методиката за
оценка на оферти, както следва:
КЛАСИРАНЕ:
1. „Ню Ивент” ЕООД - с получена комплексна оценка – 100,00 точки;
2. „ОССМО“ АД“ - с получена комплексна оценка – 99,45 точки;
3. „Гоу Травел“ ЕООД“ - с получена комплексна оценка – 38,46 точки
Предвид посочените резултати, Комисията предлага на Възложителя, да сключи
договор за изпълнение на дейностите, предмет на възлагане с настоящата процедура
„пряко договаряне“ за обществена поръчка с предмет: „Организиране, осигуряване
на логистика и организационно-техническа подготовка при провеждането на
събития за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, открита
с Решение № РД 40-148 от 27.09.2018 г., и с уникален номер на поръчката в РОП:
00640-2018-0018 с класираният на първо място Участник, а именно „Ню Ивент”
ЕООД.
Предвид горното, комисията ще представи на основание чл. 106, ал.1 от ЗОП за
утвърждаване от възложителя доклад, ведно с протоколите от работата си.
***
Председателят на комисията закри заседанието.
Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 02.11.2018 г.,
както следва:
Председател: инж. Георги Божанин ……….……………..
ленове:
1. адв. Изабела Маринова

………………………

2. Ваня Игнатова

………………………

3. Николина Вълканова

……………………….

4. Ростислава Куцарова

……………………….

На основание чл. 2 от ЗЗЛД личните данни в настоящия протокол са
заличени.
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