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П Р О Т О К О Л  № 4 
 

 Днес, 19.05.2020 г., в стая № 20, находяща се в централна сгарада -  Ректорат на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 

15, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед № РД 40- 89 от 15.04.2020 

г. на Ректора на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, във връзка с процедура 

по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, за възлагане на обществена поръчка – пряко договаряне, с 

предмет: „Предоставяне на услуга по осигуряване на пропускателен режим и 

осигуряване на физическа денонощна охрана в сграда Ректорат на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски”, открита с Решение № РД 40-67 от 30.03.2020 г. 

на Възложителя, с уникален номер на поръчката в РОП: 00640-2020-0019. 

Комисията, определена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП и чл. 51, ал. 1 от 

ППЗОП, заседава в следния състав:: 

Председател: Петър Станулов - Началник отдел „Обществени поръчки“ на Софийски 

университет „Св. Климент Охридски“; 

Членове:  
1. Ваня Игнатова – Началник отдел „Имоти“; 

2. Николина Вълканова – юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“. 
Всички горепосочени редовни членове на Комисията присъстват на провежданото 

закрито заседание, което предпоставя наличието на кворум и мнозинство за приемане на 

валидни решения от страна на помощния орган на Възложителя.  

 

Членовете на комисията пристъпиха към работа по отношение на проверка за 

пълнота и съответствие с изискванията на Възложителя на документите по чл. 39, ал. 3, т. 

1 и 2 от ППЗОП от офертите на допуснатите до този етап на процедурата Участници, по 

реда на проведените преговори, както следва: 

1. „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-691 / 13.04.2020 г. 

2. “ВИН - СЕКЮРИТИ” ООД, оферта с вх. № 72-00-687 / 10.04.2020 г 

3. „АСО София“ ООД, оферта с вх. № 72-00-679 / 08.04.2020 г 

4. „МИЛ ПРО ГРУП“ ООД, оферта с вх. № 72-00-686 / 10.04.2020 г. 

 

I. Технически предложения 

След повторен и задълбочен анализ, Комисията единодушно приема, че 

Техническите предложения на всички допуснатите участници са изготвени по образците 

на Възложителя и в тях не са налице липси  или несъответствия.  

 

II. Ценови предложения 

Работата на членовете на Комисията продължи с разглеждане на Ценовите 

предложения на допуснатите участници до този етап от процедурата, като единодушно се 

прие, че предложенията са изготвени съгласно образците на Възложителя, като в тях не са 

налице липси  или несъответствия. 
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Стойността на Ценовите предложения на допуснатите Участници, по реда на 

провеждане на преговорите, е както следва: 

1. „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД, оферта с вх. № 72-00-691 / 13.04.2020 г. - 

858 823,68 лева  (осемстотин петдесет и осем хиляди осемстотин двадесет и три лева и 

68 ст.) без ДДС; 

2. “ВИН - СЕКЮРИТИ” ООД, оферта с вх. № 72-00-687 / 10.04.2020 г. - 857 906,40 

лева  (осемстотин петдесет и седем хиляди деветстотин и шест лева и 40 ст.) без ДДС; 

3. „АСО София“ ООД, оферта с вх. № 72-00-679 / 08.04.2020 г. - 859 747,20 лева  

(осемстотин петдесет и девет хиляди седемстотин четиридесет и седем лева и 20 ст.) 

без ДДС; 

4. „МИЛ ПРО ГРУП“ ООД, оферта с вх. № 72-00-686 / 10.04.2020 г. - 858 892,32 

лева  (осемстотин петдесет и осем хиляди осемстотин деветдесет и два лева и 32 ст.) 

без ДДС; 

 

Комисията извърши проверка дали са налице условията за прилагане на 

разпоредбата на чл.72, ал.1 от ЗОП, съгласно която, когато предложение в офертата на 

участник, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници, комисията трябва да 

изиска от него подробна писмена обосновка за начина на образуване на съответното 

предложение, която се предоставя в петдневен срок, считано от датата на получаването на 

искането за това. След направени изчисления, на база на средна стойност на предложените 

цени от участниците, се установи, че няма на лице условия за прилагане на чл. 72 , ал. 1 от 

ЗОП, поради липса на цена на участник, която да е с повече от 20 на сто по-благоприятна 

от средната стойност на предложенията на останалите участници. 

 

След така извършената формална проверка на ценовите предложения на 

участниците и на основание посоченото в поканата за участие, че поръчката се  възлага 

въз основа на икономически най - изгодна оферта при критерий: „най-ниска цена" в 

съответствие с чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП, Комисията предлага следното 

 

КЛАСИРАНЕ: 

1. „ВИН - СЕКЮРИТИ“ ООД   - с предложена цена 857 906,40 лв. без ДДС; 

2. „МЕГА СЕКЮРИТИ ГРУП“ ЕООД - с предложена цена 858 823,68 лв. без ДДС; 

3. „МИЛ ПРО ГРУП“ ООД - с предложена цена 858 892,32 лв. без ДДС; 

4. „АСО София“ ООД - с предложена цена 859 747,20 лв. без ДДС; 

 

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: „Предоставяне на услуга по 

осигуряване на пропускателен режим и осигуряване на физическа денонощна охрана 

в сграда Ректорат на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, открита с 

Решение № РД 40-67 от 30.03.2020 г. на Възложителя, с уникален номер на поръчката в 
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РОП: 00640-2020-0019, с класираният на първо място Участник, а именно „ВИН - 

СЕКЮРИТИ“ ООД . 

 

 Предвид горното, Комисията на основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП и чл. 60, ал.3, във 

връзка с чл. 67, ал. 6 от ППЗОП, ще представи доклад за утвърждаване от Възложителя, 

ведно с протоколите от работата си. 

 

Настоящият протокол се подписа от всички членове на Комисията на 22.05.2020 г., 

както следва: 

 

КОМИСИЯ: 

Председател:  Петър Станулов  /п./      

Членове:       

1. Ваня Игнатова    /п./  

2. Николина Вълканова   /п./  

 

* Подписите на членовете на Комисията са заличени на основание Общия Регламент за защита на 

личните данни.  

mailto:info@feb.uni-sofia.bg
mailto:info@feb.uni-sofia.bg

